
Statement RAI Vereniging inzake ‘kosten rijklaar maken’  
 

Algemeen is te stellen dat er kosten gemaakt worden door de importeur en de dealer om een auto zoals 

die is aangeleverd door de fabrikant ‘toon- en berijdbaar’ te maken voor de klant. Denk hierbij aan het 

schoonmaken van de auto na transport (NB: het verwijderen van stickers voor transport, het 

verwijderen van plastic folie waarin –duurdere- auto’s tijdens transport worden verpakt, het weghalen 

van vet en conserveringsmateriaal, het wegpoetsen van lijmresten etc. ) het verblijf op de opslagterreinen 

van de importeur, het aanvullen van de vloeistofniveaus tot standaardniveaus (bij transport worden 

auto’s niet volledig afgetankt met benzine en zijn ook de overige vloeistofniveaus (olie etc.), slechts 

beperkt gevuld), het proefrijden en nog eens helemaal nalopen (veiligheidsinspectie, 0-beurt) van de auto 

voor aflevering aan de klant etc. Eén en ander mede in verband met de productaansprakelijkheid van de 

fabrikant voor zijn producten. 

 

NB: Deze kosten mogen NIET verward worden met kosten die in ons land geheven worden bij de 

aflevering van nieuwe auto’s (denk aan de recyclingbijdrage, de kosten voor leges, de 

tenaamstellingskosten en de kosten voor kentekenplaten). 

 

In Nederland is het zo dat die ‘kostenrijklaar maken’ uit de prijs van de auto gehaald worden en expliciet 

worden gemaakt op de rekening aan de particuliere klant.  

Voor de zakelijke rijder is het voordeel duidelijk, het apart vermelden en daarmee ‘uit de prijs halen’ van 

deze kosten levert een lagere bijtelling op omdat dan over een lagere prijs gecalculeerd wordt. Wettelijk 

mogen in ons land die kosten gesepareerd worden van de rest van de prijs van de auto met als voordeel 

een lagere prijs.  

 

Door de recente ombouw van de grondslag van de BPM van catalogusprijs naar CO2 uitstoot is er op dit 

moment voor de zakelijke rijder een voordeel van een lagere bijtelling doordat deze kosten niet zijn 

opgenomen in de prijs van de auto. Voor de particuliere rijder brengt dit als voordeel met zich mee dat 

de verzekeringspremie over een lager bedrag wordt berekend.  
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