
 

 Aanvraag tot toepassing van de overgangsregeling 
voor de vrijstelling van de verkeersbelasting en BIV 
voor plug-in hybride en CNG/LNG voertuigen 

VLABEL-60-201022 

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

 Vlaamse Belastingdienst 
Verkeersbelastingen 
Vaartstraat 16, 9300 AALST 
Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur 
Stuur een e-mail via 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? 
Als u een nieuwe personenwagen, auto voor dubbel gebruik, minibus, lichte vrachtwagen, lijkwagen of alleenrijdende 
trekker t.e.m. 3.500 kg hebt besteld vóór 12 oktober 2020, kunt u met dit formulier tot 15 januari 2021 de toepassing 
vragen van de overgangsregeling conform artikel 2.2.6.0.7 en 2.3.5.0.1 of 2.3.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 
13 december 2013 (VCF). Op het door u ingeschreven voertuig zullen dan de vrijstellingen of vermindering worden 
toegepast voor de verkeersbelasting en/of de belasting op de inverkeerstelling voor bepaalde voertuigen op aardgas en 
de plug-in hybride elektrische voertuigen. 

Om voor die overgangsmaatregel in aanmerking te komen, moet u aan de onderstaande vier voorwaarden voldoen: 
1° Het gaat om een personenwagen, auto voor dubbel gebruik, minibus, lichte vrachtwagen, lijkwagen of 

alleenrijdende trekker t.e.m. 3.500 kg van een particulier of een rechtspersoon. Die rechtspersoon mag geen 
leasingbedrijf zijn. 

2° U hebt het voertuig vóór 12 oktober 2020 besteld. U moet dat aan de hand van de bestelbon aantonen. 
3° Het gaat om een nieuw voertuig dat na 31 december 2020 voor de eerste keer ingeschreven wordt bij de DIV. 

Tweedehandse voertuigen komen dus niet in aanmerking voor deze maatregel. 
4° U moet dit formulier samen met een kopie van de bestelbon vóór 15 januari 2021 aan de Vlaamse Belastingdienst 

bezorgen. 
Wie vult dit formulier in? 
Dit formulier moet worden ingevuld en ondertekend door belastingplichtige particulieren die in Vlaanderen wonen, door 
ondernemingen (geen leasingbedrijven) waarvan de maatschappelijke zetel in Vlaanderen ligt, of door hun 
gemandateerde, die overeenkomstig de regelgeving op de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling in 
aanmerking komen voor de overgangsregeling. 

Opgelet! 
- Uw aangifte is alleen ontvankelijk als u alle vereiste gegevens in dit formulier hebt ingevuld en een kopie van de 

bestelbon van het voertuig hebt toegevoegd. 
- Bij fraude of poging tot fraude kan de Vlaamse Belastingdienst overeenkomstig artikel 3.18.0.0.1 van de VCF een 

geldboete van 50 euro tot 1250 euro opleggen. 
- Op straffe van verval kan van de overgangsmaatregel alleen gebruikgemaakt worden als aan alle voorwaarden 

voldaan is. 

 

 Gegevens van de belastingplichtige 

 
1 In welke hoedanigheid vult u dit formulier in? 

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

 voor- en achternaam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

https://www.vlaanderen.be/email-vlaamse-belastingdienst
http://www.vlaanderen.be/verkeersbelastingen
http://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst
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 rijksregisternummer                 

  als 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 en rechtsvorm       

 adres maatschappelijk zetel       

        

 adres vestiging       

        

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 ondernemingsnummer      .     .      

 

 Bij te voegen bewijsstukken 

 
2 Kruis hieronder aan welke bijlagen u bij uw aanvraag voegt. 

  een kopie van de gedetailleerde bestelbon van uw voertuig (verplichte bijlage) 

  een overzichtslijst met de gegevens van elk voertuig waarvoor u de toepassing van de overgangsregeling wilt 
aanvragen, als u die voor meer dan één voertuig aanvraagt 

 

 Ondertekening 

 
3 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig de juistheid en echtheid van de gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde bestelbon. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       

 hoedanigheid  belastingplichtige  mandataris  andere:       

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
4 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. 

 

 Privacywaarborg 

 
5 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 
https://www.vlaanderen.be/privacy-en-gegevensverwerking-door-de-vlaamse-belastingdienst. 
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