
 Aanvraag tot terugbetaling van de verkeersbelasting 
bij gecombineerd vervoer 
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 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Vlaamse Belastingdienst 
Verkeersbelastingen 
Vaartstraat 16, 9300 AALST 
 Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur 
 Stuur een e-mail naar relatiebeheer@vlaanderen.be 
www.vlaanderen.be/jaarlijkse-verkeersbelasting-voor-vrachtwagens 
 
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 vraagt u een teruggave van de verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer. Bij gecombineerd vervoer 
worden de goederen deels over de weg (voor het eerste of het laatste deel van het traject) en deels over het spoor of het 
water vervoerd vanuit of naar een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 

Aan welke voorwaarden moet het  voertuig voldoen waarvoor u de terugbetaling aanvraagt? 

Het voertuig moet gebruikt worden voor gecombineerd vervoer zoals gedefinieerd in artikel 1 van Richtlijn 92/106/EEG 
van de Raad van 7 december 1992 houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen 
van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten. 

Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 

- Het goederenvervoer vindt plaats tussen lidstaten. Vervoer dat louter binnen België plaatsvindt, komt niet in 
aanmerking.  

- Bij het gecombineerd vervoer wordt een vrachtwagen, aanhangwagen, oplegger met of zonder trekker, wissellaadbak 
of container van twintig voet of meer gebruikt. 

- Het voertuig maakt voor het eerste deel of het laatste deel van het traject gebruik van de weg en voor het andere 
gedeelte van het spoor, de binnenwateren of een zeetraject. 

- Bij gecombineerd vervoer waarbij een deel van het traject via de zee verloopt, bedraagt het zeetraject meer dan 100 
km, hemelsbreed gemeten. 

- Bij gecombineerd vervoer waarbij een deel van het traject via het spoor verloopt, worden de goederen gelost of 
geladen bij het dichtstbijzijnde station van in- of uitlading.  

- Bij gecombineerd vervoer waarbij een deel van het traject via het water verloopt, is de afstand tussen de laad- en 
losplaats in de rivier- of zeehaven en de plaats van in- of uitlading hemelsbreed niet groter dan 150 km. 

De verkeersbelasting wordt terugbetaald naar rato van het aantal overslagverrichtingen in het kader van het 
gecombineerd vervoer. 
Onder overslagverrichtingen wordt verstaan: het verplaatsen van intermodale transporteenheden van de ene 
vervoersmodus, namelijk per spoor, via een zeetraject of via de binnenwateren, naar de andere vervoersmodus, namelijk 
vervoer over de weg, of omgekeerd, waarbij de verplaatsing plaatsvindt tussen minstens twee staten van de Europese 
Economische Ruimte. 
De voorwaarden moeten worden bewezen aan de hand van vrachtbrieven. Die vrachtbrieven en andere documenten 
waaruit blijkt dat er een overslagverrichting heeft plaatsgevonden, hoeft u niet bij deze aanvraag te voegen. U moet die 
documenten wel vijf jaar bijhouden. 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling? 

De terugbetaling (T) wordt op forfaitaire wijze berekend volgens de formule T = t X n/100, waarbij ‘t’ het bedrag van de 
verschuldigde verkeersbelasting voor het voertuig is en ‘n’ het aantal overslagverrichtingen tijdens de belastbare 
periode, waarbij de vrachtwagen, de aanhangwagen, de oplegger met of zonder trekker, de wissellaadbak of de 
container van twintig voet en meer overschakelt van vervoer per spoor, via een zeetraject of via de binnenwateren naar 
vervoer over de weg, of omgekeerd. 

Waar en wanneer dient u dit formulier in? 

U dient dit formulier in bij de Vlaamse Belastingdienst, op zijn vroegst de laatste dag van de belastbare periode en 
uiterlijk drie maanden na de laatste dag van de belastbare periode. U vindt de contactgegevens bovenaan op dit 
formulier. 

 

mailto:relatiebeheer@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/jaarlijkse-verkeersbelasting-voor-vrachtwagens
http://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst


 Gegevens van de belastingplichtige 

 
1 Kruis hieronder aan of u de aanvraag indient als natuurlijk persoon of als rechtspersoon. 

  natuurlijk persoon. Vul uw persoonlijke gegevens in. 
Het rijksregisternummer vindt u op de achterkant van uw identiteitskaart. 

 voor- en achternaam       

 straat en nummer       

 postnummer en 
gemeente 

      

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 rijksregisternummer                 

 IBAN                         

  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      .     .      

 IBAN                         

 

 Gegevens van het voertuig 

 
2 Wat is de nummerplaat van het trekkend voertuig? 

       

 
3 Hoeveel overslagverrichtingen hebben er plaatsgevonden binnen de beschikbare periode? 

       overslagverrichtingen 

ddddddd 
 

4 Neem de gegevens van het gecombineerd vervoer op in het bijgevoegde Exceldocument. 

 

  



 Ondertekening 

 
5 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? 

 
 Met de post 

 
6 Bezorg dit formulier aan de Vlaamse Belastingdienst op het onderstaande adres: 

Vlaamse Belastingdienst 
Team Relatiebeheer 
Vaartstraat 16 
9300 AALST 

 
 Via e-mail 

 
7 U kunt een scan van dit ondertekende formulier ook mailen naar relatiebeheer@vlaanderen.be. 

 

 Verwerking van de persoonsgegevens 

 
8 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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