
• Verschuldigde belasting*             EUR
• Nalatigheidinterest
• Reeds betaald
• Ontheffingen              EUR
* Voor de gedetailleerde berekening: zie bijlage

TOTAAL TE BETALEN               EUR

BETALINGSINFORMATIE
Breng uw betaling tijdig in orde. Zo vermijdt u eventuele extra kosten.

Bedrag:               EUR

Te betalen vóór: DD/MM/JJJJ

Op rekeningnummer: BE02 3751 1109 9940
BIC: BBRUBEBB

Op naam van: Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 AALST

Met gestructureerde mededeling: +++123/1234/12345+++

MEER INFO?

bel het telefoonnummer
1700 van 9 tot 19 uur

stuur een e-mail via
www.vlaanderen.be/email-
vlaamse-belastingdienst

www.vlaanderen.be/
verkeersbelastingen

Verkeersbelasting
Vaartstraat 16
9300 AALST

Referte
Kohierartikel: 123456789123

Kohier uitvoerbaar 
verklaard op:
DD/MM/JJJ

Datum van verzending:
DD/MM/JJJJ

Naam Voornaam
Straat + nummer
Postcode + gemeente
Land

Aanslagbiljet Verkeersbelasting en Belasting op de 
inverkeerstelling (BIV) - Aanslagjaar [2021]

Aanslag gevestigd ten laste van Naam Voornaam (...) 
Nummerplaat: 1ABC123

BEREKENING VAN DE HEFFING
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Bij de opmaak van de aanslagbiljetten maakt de Vlaamse Belastingdienst gebruik van verschillende authentieke bronnen die
persoonsgegevens bevatten. Meer informatie vindt u terug op de website www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst.

Wist u dat?

→ Wat moet ik doen indien ik niet akkoord ga met deze aanslag?
Indien u met deze aanslag niet akkoord gaat, moet u een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de

Vlaamse Belastingdienst - Vaartstraat 16 te 9300 Aalst

Het is ook mogelijk om online via de website www.vlaanderen.be/bezwaar-indienen-tegen-een-belasting een bezwaarschrift in te
dienen. U dient zich hiervoor aan te melden via “Mijn Dossier”.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn mandataris en moet ingediend worden binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van het aanslagbiljet.

Het niet- betwiste gedeelte van de aanslag moet worden betaald vóór de vervaldatum.

Opgelet, een bezwaarschrift schort de betaaltermijn niet op. Dit betekent dat als na de behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat
de belasting geheel of gedeeltelijk verschuldigd blijft, er ook op het niet betaalde betwiste gedeelte nalatigheidinterest verschuldigd is.

→ Wanneer moet deze aanslag betaald worden?
De aanslag moet betaald worden binnen een termijn van twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Vanaf de eerste dag van
de maand die volgt op de uiterste betaaldatum is de wettelijke nalatigheidinterest van 4% verschuldigd. Deze wordt berekend per
begonnen maand tot en met de maand waarin de Vlaamse Belastingdienst de betaling ontvangen heeft, voor zover hij 5,00 EUR of
meer bedraagt per maand.

Meer informatie over de verkeersbelasting
vindt u terug op www.vlaanderen.be/
verkeersbelastingen



Bijlage bij het aanslagbiljet met kohierartikel 123456789123

Aanslag gevestigd ten laste van Naam Voornaam (...) 
Deze bijlage maakt integraal deel uit van het aanslagbiljet

Basisgegevens aanslag
Belastbare periode: 12 maanden (van DD/MM/JJJJ tot DD/MM/JJJJ)

→ Berekening

MERK EN TYPE: VOLSWAGEN TOUAREG NUMMERPLAAT: 
KENMERKEN VAN HET VOERTUIG
● Aard van het voertuig: ● Datum inschrijving: DD/MM/JJJJ
● Chassisnummer: ● Datum eerste inschrijving: DD/MM/JJJJ

● Fiscale herkwalificatie naar personenwagen, laadruimte 35%

VERKEERSBELASTING
           EUR

EUR
EUR

● Verkeersbelasting Vlaams Gewest (24 PK)
● CO2-uitstoot van  g/km
● Euronorm  / Diesel
● Vermindering wegens LPG-installatie
● Opdeciem gemeente 
 Totaal bedrag verkeersbelasting  EUR

BELASTING OP DE INVERKEERSTELLING (BIV)
● Formule: (((CO2 * f + x)/246)6 * 4500 + c) * LC
● Legende:

CO2 = CO2-uitstoot van uw voertuig       g/km
f = correctiefactor voor LPG, CNG of hybride (diesel) 1,000
x = jaarlijkse CO2-correctieterm (2014) 4,50
c = luchtcomponent volgens de Euronorm (EURO 3)
LC = leeftijdscorrectie voor tweedehands voertuigen (10 jaar) 10%

● Berekening: (((332 * 1 + 4,5)/246)6 * 4500 + 453,37) * 10/100            EUR
Totaal bedrag BIV              EUR

TOTAAL               EUR




