
 

 Aanvraag van een vrijstelling van de 
verkeersbelasting 

VLABEL-VFP9918-230327 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Vlaamse Belastingdienst 
Verkeersbelastingen 
Vaartstraat 16, 9300 AALST 
Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur 
Stuur een e-mail via www.vlaanderen.be/email-vlaamse-belastingdienst 
www.vlaanderen.be/verkeersbelastingen 
 
Openingsuren van de loketten zijn raadpleegbaar op de website van de Vlaamse 
Belastingdienst www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kunt u een vrijstelling van de verkeersbelasting aanvragen. Voor de voertuigen of samenstellen van 
voertuigen die slechts af en toe gebruikt worden op de openbare weg, vraagt u een vrijstelling aan met het formulier 
‘Aanvraag van een vrijstelling van de verkeersbelasting wegens occasioneel gebruik’. 

Wie vult dit formulier in? 

Dit formulier wordt ingevuld door personen - of hun gemandateerde- die in Vlaanderen wonen of door ondernemingen 
waarvan de maatschappelijke zetel in Vlaanderen ligt, en die overeenkomstig de wet op de verkeersbelasting in 
aanmerking komen voor een vrijstelling. 

  Gegevens van de belastingplichtige 

 
1 Kruis aan wat van toepassing is. 

  de belastingplichtige is een natuurlijke persoon. Vul de persoonlijke gegevens van de belastingplichtige in. 
Het rijksregisternummer vindt u op de achterkant van de identiteitskaart. 

 voor- en achternaam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 rijksregisternummer                 

  de belastingplichtige is een rechtspersoon. Vul de gegevens van de onderneming in. 
Als het adres van de vestiging van de onderneming hetzelfde is als het adres van de maatschappelijke zetel, vult u 
alleen het adres van de maatschappelijke zetel in. 

 naam       

 adres maatschappelijke zetel       

        

 adres vestiging       

        

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 ondernemingsnummer      .     .      
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  Kenmerken van de voertuigen waarvoor u een vrijstelling aanvraagt 

 
2 Vul de gegevens van het voertuig in. 

Als u voor een groot aantal voertuigen een vrijstelling wilt aanvragen (bijvoorbeeld als taxibedrijf), mag u de gegevens 
uit de onderstaande tabel ook opnemen in een overzichtslijst die u bij dit formulier voegt. 

 nummerplaat  merk en type  datum inschrijving DIV  

               
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

               
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

               
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

               
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

  Gegevens van de vrijstelling 

 
3 Voor welke periode vraagt u een vrijstelling aan? 

 begindatum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 einddatum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
4 Welke vrijstelling vraagt u aan? 

  Het voertuig wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van een persoon met een handicap. Wat is het 
rijksregisternummer van die persoon? 
Voeg bij dit formulier een invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de persoon met een 
handicap recht heeft op vrijstelling van de verkeersbelasting, volledig blind is, volledig verlamd is aan de bovenste 
ledematen of een blijvende invaliditeit heeft van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste 
ledematen. Als de betrokkene een oorlogsinvalide is, voegt u bij dit formulier een attest dat de oorlogsinvalide een 
invaliditeitspensioen krijgt van ten minste 60%. 

                 

  Het voertuig is ingeschreven als ziekenauto (code AZ of SC) en wordt uitsluitend gebruikt voor het vervoer van zieke 
of gewonde personen. 

  Het voertuig wordt uitsluitend gebruikt voor een taxidienst of voor verhuur met bestuurder. 
Voeg bij dit formulier een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor verhuur met 
bestuurder. 

  Het voertuig wordt uitsluitend gebruikt voor een bijzondere vorm van geregeld personenvervoer of voor 
personenvervoer voor eigen rekening. 
Voeg bij dit formulier een vergunning of overeenkomst voor het uitvoeren of exploiteren van een bijzondere vorm 
van geregeld vervoer of een attest van vervoer voor eigen rekening. 

  Het voertuig is ingeschreven op naam van een dienst voor aangepast vervoer en wordt uitsluitend gebruikt voor het 
vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. 

  Het voertuig wordt uitsluitend gebruikt voor een openbare dienst en heeft een MTM van minder dan twaalf ton of is 
niet bestemd voor goederenvervoer. 
Als het voertuig ingeschreven is op naam van een leasingmaatschappij, voegt u bij dit formulier een leasecontract 
waaruit blijkt dat het voertuig geleased is aan een openbare dienst, en een schriftelijke verklaring van de openbare 
dienst dat het voertuig uitsluitend gebruikt wordt voor die dienst. 
Als het voertuig ingeschreven is op naam van een medecontractant (of onderaannemer) voegt u bij dit formulier het 
contract met (of het getuigschrift van) de openbare dienst waaruit blijkt dat betrokkene belast is met een openbare 
opdracht. Voeg bij dit formulier ook een schriftelijke verklaring dat het voertuig uitsluitend gebruikt wordt voor een 
openbare dienst, en de autopolis van de onderneming waaruit blijkt dat het voertuig niet voor private doeleinden 
gebruikt wordt. 
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  Het voertuig heeft een MTM van minstens twaalf ton en wordt uitsluitend gebruikt voor een van de volgende 
diensten van algemeen nut (en is als zodanig geïdentificeerd): de landsverdediging, de diensten van de 
burgerbescherming en de rampeninterventie, de brandweerdiensten en andere hulpdiensten, de diensten die 
verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde, of de diensten voor onderhoud en beheer van de 
wegen. 
Wat de vrijstelling voor de diensten voor onderhoud en beheer van de wegen betreft, mogen de werken uitsluitend 
worden uitgevoerd in opdracht van een openbaar bestuur en mag het voertuig uitsluitend worden gebruikt voor 
herstellingen of aanpassingen van de bestaande weg zonder dat de bestaande wegbedding daarbij wordt gewijzigd. 
Als het voertuig ingeschreven is op naam van een leasingmaatschappij, voegt u bij dit formulier een leasecontract 
waaruit blijkt dat het voertuig geleased is aan een dienst van algemeen nut. Als het voertuig ingeschreven is op 
naam van een medecontractant (of onderaannemer), voegt u bij dit formulier het contract met (of het getuigschrift 
van) de dienst van algemeen nut waaruit blijkt dat betrokkene belast is met een openbare opdracht. In beide 
gevallen voegt u bij dit formulier daarnaast een schriftelijke verklaring dat het voertuig uitsluitend gebruikt wordt 
voor een dienst van algemeen nut, en foto’s waaruit blijkt dat het voertuig voorzien is van herkenbare tekens die 
duiden op het gebruik voor een dienst van algemeen nut. 

  ander voertuig:       

  Bij te voegen bewijsstukken 

 
5 Verzamel alle stukken die u voor de beantwoording van vraag 2 en 4 eventueel bij dit formulier moet voegen. 

 
6 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. 

  een overzichtslijst met de gegevens van de voertuigen 

  een invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid 

  een attest dat een oorlogsinvalide een invaliditeitspensioen krijgt van ten minste 60% 

  een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor verhuur met bestuurder 

  een vergunning of overeenkomst voor het uitvoeren of exploiteren van een bijzondere vorm van geregeld vervoer 

  een attest van vervoer voor eigen rekening 

  een leasecontract 

  een contract met of een getuigschrift van een openbare dienst 

  een schriftelijke verklaring van een openbare dienst dat het voertuig uitsluitend gebruikt wordt voor die dienst 

  de autopolis van de onderneming 

  een contract met of een getuigschrift van een dienst van algemeen nut 

  een schriftelijke verklaring van een dienst van algemeen nut dat het voertuig uitsluitend gebruikt wordt voor die 
dienst 

  foto's van herkenbare tekens op het voertuig die duiden op het gebruik voor een dienst van algemeen nut 

 
7 Hoeveel pagina’s voegt u bij dit formulier? 

       pagina’s 
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  Ondertekening 

 
8 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening       

 voor- en achternaam       

 hoedanigheid       

  Aan wie bezorgt u dit formulier? 

  Per post of digitaal 

 
9 U kunt dit formulier met de post opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst, Verkeersbelastingen, Vaartstraat 16, 

9300 Aalst, of u kunt het als bijlage bij het online contactformulier voegen op www.vlaanderen.be/email-vlaamse-
belastingdienst. 

  Afgifte aan het loket 

 
10 Geef dit formulier af in een van de regionale kantoren op de onderstaande adressen: 

 Provincie Oost-Vlaanderen 
Vlaamse Belastingdienst 
Vaartstraat 16 
9300 AALST 

Provincie Antwerpen 
Vlaamse Belastingdienst 
Copernicuslaan 40 
2018 ANTWERPEN 

 Provincie Vlaams Brabant - VAC Leuven 
Vlaamse Belastingdienst 
Diestsepoort 6 bus 11 

3000 LEUVEN 

Provincie West-Vlaanderen - VAC Brugge 
Vlaamse Belastingdienst 
Jacob van Maerlantgebouw 
Koning Albert I-laan 1.2 bus 11 

8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 

 Provincie Limburg - VAC Hasselt 
Vlaamse Belastingdienst 
Hendrik Van Veldekegebouw 
Koningin Astridlaan 50 bus 80 

3500 HASSELT 

 

  Verwerking van de persoonsgegevens 

 
11 De Vlaamse Belastingdienst verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor de inning en 

invordering van de gewestbelastingen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving 
over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over het 
privacybeleid, het beleid op het vlak van gegevensverwerking en de klachtenprocedure vindt u op 
www.vlaanderen.be/privacy-en-gegevensverwerking-door-de-vlaamse-belastingdienst. 
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