
Tabel bijtellingspercentages auto 2011-2026 
 
 

Jaar (datum eerste 
tenaamstelling) CO2 Korting Bijtelling  

        

2011 algemeen bijtellingspercentage    25% 

        

  max 95 gr diesel 11% 14% 

  meer dan 95 t /m 116 gr diesel  5% 20% 

        

  max 110 gr geen diesel  11% 14% 

  meer dan 110 t/m 140 gr geen diesel  5% 20% 

        

        

Alle auto's met 1ste 
tenaamstelling vóór 1 -1-2012        

  0 t/m 50 gr  25% 0% 

        

2012 algemeen bijtellingspercentage   25% 

        

  zonder uitstoot   25% 0% 

        

1-1-2012 tot 1-7-2012 0 t/m 50 gr diesel 25% 0% 

  meer dan 50 gr tot en met 95 gr diesel 11% 14% 

  meer dan 95 gr tot en met 116 gr diesel  5% 20% 

  meer dan 116 gr diesel  0% 25% 

        

  0 t/m 50 gr geen diesel 25% 0% 

  
meer dan 50 gr tot en met  110 gr geen 
diesel  11% 14% 

  
meer dan 110  gr tot en met  140 gr geen 
diesel  5% 20% 

  meer dan 140 gr geen diesel 0% 25% 

        

Nieuwe uitstootgrenzen vanaf 
1-7-2012        

        

1-7-2012 tot 1-1-2013 0 tot en met 50 gr diesel  25% 0% 

  meer dan 50 gr tot en met 91 gr diesel 11% 14% 

  meer dan 91 gr tot en met 114 gr diesel 5% 20% 

  meer dan 114 gr diesel  0% 25% 

        

  0 tot en met 50 gr geen diesel  25% 0% 

  
meer dan 50 gr tot en met  102 gr geen 
diesel 11% 14% 

  
meer dan 102 gr tot en met 132 gr geen 
diesel  5% 20% 



    

  meer dan 132 gr   0% 25% 

        

        

2013 algemeen bijtellingspercentage   25% 

        

  0 tot en met  50 gr diesel  25% 0% 

  meer dan 50 gr tot en met  88 gr diesel 11% 14% 

  meer dan 88 gr tot en met 112 gr diesel  5% 20% 

  meer dan 112 gr diesel  0% 25% 

        

  0 tot en met 50 gr geen diesel  25% 0% 

  
meer dan 50 gr tot en met  95 gr geen 
diesel  11% 14% 

  
meer dan 95 gr tot en met  124 gr geen 
diesel  5% 20% 

  meer dan 124 gr geen diesel  0% 25% 

        

        

2014 algemeen bijtellingspercentage   25% 

        

  zonder uitstoot 21% 4% 

  tot en met 50 gr diesel  18% 7% 

  meer dan 50 gr tot en met  85 gr diesel 11% 14% 

  meer dan 85 gr tot en met  111 gr diesel  5% 20% 

  meer dan 111 gr diesel  0% 25% 

        

  zonder uitstoot  21% 4% 

  0 tot en met 50 gr geen diesel  18% 7% 

  
meer dan 50 gr tot en met  88 gr  geen 
diesel 11% 14% 

  
meer dan 88 gr tot en met  117 gr geen 
diesel  5% 20% 

  meer dan 117 gr geen diesel  0% 25% 

        

        

2015 algemeen bijtellingspercentage    25% 

        

  
vanaf 2015 geen onderscheid meer 
tussen diesel of geen diesel     

        

  zonder uitstoot 21% 4% 

  0 tot en met 50 gr 18% 7% 

  meer dan 50 gr tot en met  82 gr 11% 14% 

  meer dan 82 gr tot en met  110 gr 5% 20% 

  meer dan 110 gr  0% 25% 

        



        

2016 algemeen bijtellingspercentage   25% 

        

  zonder uitstoot 21% 4% 

  0 tot en met 50 gr 18% 15% 

  meer dan 50 gr tot en met 106 gr 4% 21% 

  meer dan 106 gr 0% 25% 

        

        

2017 algemeen bijtellingspercentage   22% 

        

  zonder uitstoot  18% 4% 

  zonder uitstoot waterstof  18% 4% 

  meer dan 0 gr  0% 22% 

        

        

2018 algemeen bijtellingspercentage   22% 

        

  zonder uitstoot  18% 4% 

  zonder uitstoot waterstof  18% 4% 

  meer dan 0 gr 0% 22% 

        

        

2019 algemeen bijtellingspercentage   22% 

        

  zonder uitstoot 
18% (maximaal € 
9.000 korting)    

  zonder uitstoot waterstof 18% 4% 

  meer dan 0gr 0% 22% 

        

        

2020 algemeen bijtellingspercentage    22% 

        

  zonder uitstoot  
14% (maximaal € 
6.300 korting)    

  zonder uitstoot waterstof  14% 8% 

  meer dan 0 gr 0% 22% 

        

        

2021 algemeen bijtellingspercentage    22% 

        

  zonder uitstoot  
10% (maximaal € 
4.000 korting)    

  zonder uitstoot waterstof /zonnecelauto 10% 12% 

  meer dan 0 gr 0% 22% 

        

        



2022 -2024 algemeen bijtellingspercentage    22% 

        

  zonder uitstoot  
6% (maximaal € 
2.400 korting)    

  zonder uitstoot waterstof /zonnecelauto 6% 16% 

  meer dan 0 gr 0% 22% 

        

        

2025 algemeen bijtellingspercentage    22% 

        

  zonder uitstoot  
5% (maximaal € 
2.000 korting)    

  zonder uitstoot waterstof/zonnecelauto 5% 17% 

  meer dan 0 gr 0% 22% 

        

        

2026 algemeen bijtellingspercentage    22% 

    
Er geldt geen 
korting meer   

 


