
bijtelling: 25%
korting: 0% (vanaf  

1 juli 2017)

Auto met datum eerste toelating (DET)* vóór 1 januari 2017

bijtelling: 25%
korting: 25% (t/m 2016)

korting: 18% (2017 t/m 2020).
Korting 2019 en 2020 

 maximaal c9.000
korting: 0% (vanaf 2021)

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling NL kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

Bijtelling: 25% 
korting: 60 mnd overeenkomstig 

bepa lingen ten tijde van 1e 
tenaamstelling NL kentekenregister* 

korting: na 60 mnd steeds in de  
op dat moment geldende wettekst 

de korting bezien

auto met DET vóór 1 januari 2012

auto met DET vóór 1 juli 2012  
én CO2 - uitstoot > 50 gr/km

Auto met DET 
na 1 januari 2012

Auto met DET na 31 december 2016 (Autobrief 2)

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee Nee JaNee

Nee Nee

Nee

Nee

Nee Ja

Nee

NeeCO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 0 gr/km

CO2 - uitstoot : 1 - 50 gr/km

bijtelling: 22%
korting: 0%

bijtelling: 22%
korting DET 2017 en 2018: 18%
korting DET 2019 en 2020: 18%,

maar maximaal €9.000**

bijtelling: 22%
korting: 18% 
(tot en met 

2020)

motor met 
compressie-
ontsteking

(diesel)

bijtelling: 25%
korting: 11% (tot  

en met 2018)
korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 5% (tot en met 2018)

korting: 0% (vanaf 2019)

bijtelling: 25%
korting: 25% (tot en met 2016)

korting: 0% (vanaf 2017)

kenteken is vóór 1 juli 2012  
op naam huidige eigenaar 

gesteld énauto staat bestuur-
der op of na 1 juli 2012 voor het  

eerst ter beschikking

het kenteken is op of  
na 1 juli 2012 voor het eerst  

op naam van de huidige 
eigenaar gesteld

auto staat sinds de laatste 
tenaamstelling onafgebroken 

aan dezelfde bestuurder  
ter beschikking

vanaf 1 juli 2017

tot 1 juli 2017

CO2-uitstoot:  
≤ 116 gr/km

CO2 - uitstoot :  
≤ 110 gr/km

CO2 - uitstoot:  
≤ 140 gr/km

CO2 - uitstoot  
> 0 gr/km

auto aangedreven door 
motor die kan worden 
gevoed met waterstof Nee

Nee Ja Ja

Nee

auto staat bestuurder vóór en 
vanaf 1 juli 2012 onafgebroken  

ter beschikking

CO2-uitstoot: auto uit:
 - 2008-2012:  
≤  95 gr/km

*  Voor de overzichtelijkheid wordt in dit stroomschema steeds  
gesproken over DET. Met betrekking tot het overgangsrecht in  
box B, C en W en 6 wordt in de wet echter aangesloten bij de  
(eerste) tenaamstelling van de auto of het kenteken.

** Geldt niet voor waterstofauto’s.
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Nee
Bijtelling: 25%

korting: 0%

10

Nee
Bijtelling: 25%

korting: 0%

11

Stroomschema overgangsrecht bijtelling
sep

tem
b

er 2017

Ja


