
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 13-05 

Betreft: MRB-regels voor klassiekers/oldtimers per 2014 

De vrijstelling van de wegenbelasting voor onze klassiekers is sinds 2008 in verschillende 

vormen ter discussie geweest en er zijn destijds diverse besluiten genomen. Soms was een 

besluit nog niet geheel in uitvoering of er was alweer een wijziging. De markt voor aan- en 

verkoop van klassiekers/oldtimers en ook de eigenaren of de potentiële kopers werden tel-

kens verrast. Een van de laatste ontwikkelingen op het gebied van MRB-vrijstelling dateert 

van het 4e kwartaal 2012; het kabinet Rutte II was op zoek naar extra inkomsten. De groot-

ste wijziging was om elke klassieker/oldtimer MRB te laten betalen. Flinke protesten, ge-

coördineerd door vele belangenverenigingen, hebben er uiteindelijk toe geleid dat er per 1 

januari 2014 een nieuw wetsvoorstel van kracht wordt. 

Vanaf 2014 zijn auto’s op benzine met een leeftijd vanaf 26 t/m 39 jaar ook MRB ver-

schuldigd en betaalt men een kwart van het tarief met een maximum van € 120,-. De daar-

aan verbonden eis is stilstand van de auto in de maanden december, januari en februari. 

Vanaf 2014 zijn auto’s op LPG of diesel met een leeftijd vanaf 26 t/m 39 jaar blijvend 

MRB verschuldigd voor de volle 100% incl. de toeslagen voor LPG of diesel. 

Vanaf 2014 zijn alle klassieke auto’s van 40 jaar en ouder op zowel benzine, LPG als diesel 

vrijgesteld van MRB. 

Feitelijk is de leeftijdsgrens van de klassieker/oldtimer waarop de vrijstelling van de MRB 

sinds 2008 regelmatig onderwerp was van discussie in flinke tussenstappen opgetrokken 

van voorheen 25 jaar, naar 30 jaar met een extreem lange overgangsperiode om uiteinde-

lijk op een leeftijd van 40 jaar uit te komen! 

Eigenaren met auto’s op LPG die vanaf 2014 in de leeftijdsklasse van 26 t/m 39 jaar vallen 

staan voor een keuze. Wanneer de LPG-installatie wordt uitgebouwd en op het kenteken de 

brandstofwijziging naar benzine wordt vermeld betalen zij aanmerkelijk minder MRB. 

Echter de prijzen van benzine zijn gemiddeld € 1,-/liter hoger dan van LPG. Zij dienen ook 

rekening te houden met de benzine-installatie in de auto die in vele gevallen nauwelijks of 

zelfs in het geheel niet meer is gebruikt. Het is niet ondenkbaar dat de benzine-installatie 

ernstig vervuild is, omdat de toevoeging van biobrandstoffen in benzine anders reageert op 

afdichtingen en metalen. Bovendien is de houdbaarheid van de huidige benzinesoorten 

flink gedaald als gevolg van bacteriegroei die al na ’n half jaar kan ontstaan. 

In de LPG wereld is heel veel weerstand ontstaan en zij verwachten en hopen dat er nog 

een aanpassing komt die gunstiger uitpakt.  

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 


