
Besluit van Gedeputeerde Staten van
10 december 2003, nummer 2003/50624, ter
afkondiging van het besluit van Provinciale Staten
van 8 december 2003, nummer 80, tot vast-
stelling van het aantal te heffen opcenten op de
hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken over-
eenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat
door Provinciale Staten van Noord-Holland in hun
vergadering van 8 december 2003, nummer 80, de
volgende verordening is vastgesteld.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gezien de voordracht van gedeputeerde staten;

gezien het advies van de commissie Financiën en
Bestuurlijke Organisatie;

gelet op de artikelen, 136, 220, 222 en 222a van de
Provinciewet;

besluiten:

de Verordening op de heffing van Opcenten op de
hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, vastgesteld
bij hun besluit van 9 december 2002, nummer 102 als
volgt te wijzigen:

I Artikel 1
Ten behoeve van de provincie Noord-Holland worden
jaarlijks op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting
52,7 opcenten geheven.

II Artikel 2
Deze wijziging treedt in werking met ingang van 
1 april 2004.

Haarlem, 8 december 2003.

Provinciale Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

C.A. Peters, statengriffier.

Uitgegeven op 11 december 2003

De Provinciesecretaris 
van Noord-Holland.
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Toelichting
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het tarief
van de provinciale opcenten op de hoofdsom van de
motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 april 2004
vastgesteld op 52,7. Een voorlichtingsbrochure van de
belastingdienst over de tarieven van de motorrijtuigen-
belasting en de afzonderlijke provinciale opcenten-
tarieven is verkrijgbaar bij postkantoren en bibliotheken. 
Op de website van de belastingdienst
(www.belastingdienst.nl) is eveneens deze informatie te
raadplegen. Deze website beschikt tevens over een
rekenmodel waarmee bepaald kan worden welk bedrag
men in totaliteit aan motorrijtuigenbelasting en
opcenten per jaar verschuldigd is.

Bij dit overzicht behoort nog de volgende toelichting;
■ Alle bedragen voor auto’s gelden voor de Noord-

Hollandse opcententarieven op jaarbasis exclusief
betalingskorting bij kwartaal- of jaarbetaling over
het volledige bedrag aan MRB én provinciale
opcenten;

■ Het tarief voor motoren is niet afhankelijk van het
gewicht. De belastingdienst komt tegemoet aan het
feit dat veel motorrijders seizoengebonden weg-
gebruikers zijn. Indien voor een heel jaar wordt
betaald is slechts het tarief voor een half jaar motor-
rijtuigenbelasting verschuldigd. Het bedrag ad
€ 12,89 is het  bedrag voor een half jaar Noord-
Hollandse opcenten;

■ De belastingdienst rondt het tarief van de motorrij-
tuigenbelasting inclusief opcenten af op hele
guldens;

■ Voor andere categorieën weggebruikers zoals bestel-
auto’s, bussen en vrachtauto’s worden geen provin-
ciale opcenten geheven.
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Gewichtsklasse in kg. Tarief Noord-Holland 42,7 opcenten Tariefsverhoging 10 opcenten Tarief Noord-Holland 52,7 opcenten
tot 1 april 2004 per 1 april 2004 vanaf 1 april 2004

0 t/m 550 24,76 5,80 30,56

551 t/m 650 29,60 6,94 36,54

651 t/m 750 34,84 8,16 43,00

751 t/m 850 46,08 10,79 56,87

851 t/m 950 58,29 13,65 71,94

951 t/m 1.050 78,24 18,32 96,56

1.051 t/m 1.150 98,20 23,00 121,20

1.151 t/m 1.250 118,16 27,67 145,83

1.251 t/m 1.350 138,12 32,34 170,46

1.351 t/m 1.450 158,08 37,03 195,09

1.451 t/m 1.550 178,03 41,69 219,72

1.551 t/m 1.650 197,99 46,36 244,35

1.651 en meer

per 100 kg. 19,96 4,67 24,63

> 3.551 kg. 597,15 139,85 737,00

motoren: 10,44 2,45 12,89

Effect van de verhoging van het tarief van de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor de
gewichtsklassen waar de meeste auto’s in voorkomen per 1 april 2004 (bedragen berekend op basis van een vol jaar).
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