
 

 Aangifte voor de verkeersbelasting 
VLABEL-VFP9932-221024 

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

 Vlaamse Belastingdienst 
Verkeersbelastingen (op aangifte) 
Vaartstraat 16, 9300 AALST 
Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur 
Stuur een e-mail naar aangifte@vlaanderen.be 
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 doet u bij de Vlaamse Belastingdienst aangifte van het gebruik van een voertuig in overeenstemming 
met de wetgeving inzake de verkeersbelasting op de autovoertuigen in Vlaanderen. Het gebruik van het voertuig dat u 
in dit formulier vermeldt, geldt voor onbepaalde duur, tot op het ogenblik waarop de aangifte wordt ingetrokken. 

Als u de aangifte wilt stopzetten of wijzigen als gevolg van een vervanging of een wijziging van een of meer parameters 
van het voertuig, brengt u de Vlaamse Belastingdienst daarvan schriftelijk op de hoogte met het formulier Stopzetting 
van een aangifte voor de verkeersbelasting. 

Wie vult dit formulier in? 
Dit formulier wordt ingevuld door een persoon die in Vlaanderen woont, of door de gemandateerde van een 
onderneming waarvan de maatschappelijke zetel in Vlaanderen ligt, die overeenkomstig de wet op de verkeersbelasting 
verplicht is om vooraf aangifte te doen van het gebruik van een voertuig op de openbare weg. 

Opgelet! Als uw aangifte onvolledig is, kan de Vlaamse Belastingdienst uw voertuig niet registreren. Elk gebruik van het 
voertuig op de openbare weg is dan in strijd met de wetgeving inzake de verkeersbelasting op de autovoertuigen in 
Vlaanderen. Bij controle zult u dan onmiddellijk het bedrag van de verkeersbelasting moeten betalen, vermeerderd met 
een boete. 

 

 Gegevens van de belastingplichtige 

 
1 Kruis aan wat van toepassing is. 

  de belastingplichtige is een natuurlijke 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                 

  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. 
De gemandateerde is de persoon die in naam van de rechtspersoon deze aangifte ondertekent. Het rijksregister-
nummer vindt u op de achterkant van uw identiteitskaart. 

 naam       

 ondernemingsnummer      .     .      

 adres maatschappelijke zetel       
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 adres vestiging       

        

 gemandateerde       

 rijksregisternummer                 

 hoedanigheid       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 

 Kenmerken van het voertuig 

 
2 Vul de gegevens van het voertuig in. 

U vindt die gegevens op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. 

 nummerplaat       

 merk en type       

 chassisnummer       

 datum inschrijving DIV 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 datum eerste inschrijving DIV 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 datum effectief gebruik op de openbare weg 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
3 Kruis de soort aangifte aan. 

U vindt de gegevens die u moet invullen op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. 

  aangifte voor een handelaarsplaat of een beroepsplaat. Kruis elk type voertuig aan waarvoor u de nummerplaat 
gaat gebruiken. 
U kunt een of meer hokjes aankruisen.  

  personenwagen 
Vul de technische kenmerken van de personenwagen met het hoogste belastbaar vermogen in. 
De motor- of cilinderinhoud lpg (4) vult u alleen in als er onder de handelaars- of beroepsplaat voertuigen worden 
gebruikt die rijden op lpg. 

 1 nationale (technische) aard       

 2 brandstof/aandrijving  lpg  benzine  diesel  andere 

 3 motor- of cilinderinhoud        cm³/cc 

 4 motor- of cilinderinhoud lpg       cm³/cc 

  vrachtwagen 
Vul de technische kenmerken van de vrachtwagen met het hoogste belastbaar vermogen in. 
Bij aantal assen aanhangwagen of oplegger (6) kruist u alle mogelijke combinaties aan waarmee u het voertuig 
op de openbare weg gaat gebruiken. 

 1 nationale (technische) aard       

 2 brandstof/aandrijving  lpg  benzine  diesel  andere 

 3 MTM trekkend voertuig       kg 

 4 MTM aanhangwagen of oplegger       kg 

 5 aantal assen trekkend voertuig       assen 

 6 aantal assen aanhangwagen of oplegger  1  2  3  4  meer dan 4 
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 7 luchtvering  ja  nee 

  autobus 
Vul de technische kenmerken van de autobus, autocar of trolleybus met het hoogste belastbaar vermogen in. 

 1 nationale (technische) aard       

 2 brandstof/aandrijving  lpg  benzine  diesel  andere 

 3 aantal cilinders       cilinders 

 4 uitboring        mm 

 5 slaglengte        mm 

  aangifte voor een proefrittenplaat of een nationale plaat. Vul de technische kenmerken van het voertuig in. 

 1 motor- of cilinderinhoud lpg       cm³/cc 

  aangifte voor een autobus, autocar of trolleybus. Vul de technische kenmerken van het voertuig in. 
Bij machtiging (6) kruist u ja aan als u voor het voertuig over een machtiging beschikt voor de exploitatie van 
autocardiensten. 

 1 nationale (technische) aard       

 2 brandstof/aandrijving  lpg  benzine  diesel  andere 

 3 aantal cilinders        cilinders 

 4 uitboring        mm 

 5 slaglengte        mm 

 6 machtiging  ja  nee 

  aangifte voor een vrachtwagen (met aanhangwagen), trekker (met oplegger) of tractor (met aanhangwagen). 
Vul de technische kenmerken van het voertuig in. 
Opgelet! Vanaf 1 april 2016 geldt de aangifteplicht niet langer voor de motorvoertuigen en de samenstellen van 
minder dan 12 ton. 
Bij aantal assen aanhangwagen of oplegger (5) kruist u alle mogelijke combinaties aan waarmee u het voertuig op de 
openbare weg gaat gebruiken. 

 1 nationale (technische) aard       

 2 MTM trekkend voertuig       kg 

 3 MTM aanhangwagen of oplegger       kg 

 4 aantal assen trekkend voertuig       assen 

 5 aantal assen aanhangwagen of oplegger  1  2  3  4  meer dan 4 

 6 luchtvering  ja  nee 

  aangifte voor een kampeeraanhangwagen met een MTM van ≤ 750 kg. 

  aangifte voor een bootaanhangwagen met een MTM van ≤ 750 kg. 

  aangifte voor een aanhangwagen met een MTM van ≤ 750 kg waarbij het trekkend voertuig is ingeschreven op 
naam van een leasingbedrijf. Vul de technische kenmerken van de aanhangwagen in. 

 1 MTM       kg 

  aangifte voor een zweefvliegtuigaanhangwagen met een MTM van ≤ 3500 kg. Vul de technische kenmerken van de 
aanhangwagen in. 

 1 MTM       kg 

  aangifte voor een voertuig met buitenlandse nummerplaat of 1-SLN-nummerplaat. Vul de technische kenmerken 
van het voertuig in. 
De motor- of cilinderinhoud (3) vult u alleen in als het voertuig bestemd is voor personenvervoer. 
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De MTM (4) vult u alleen in als het voertuig bestemd is voor goederenvervoer. 

 1 nationale (technische) aard       

 2 brandstof/aandrijving  lpg  benzine  diesel  andere 

 3 motor- of cilinderinhoud        cm³/cc 

 4 MTM       kg 

 

 Aanvraag van een vrijstelling van de verkeersbelasting 

 
4 Vraagt u een vrijstelling van de verkeersbelasting aan? 

  ja, ik vraag een vrijstelling van de verkeersbelasting aan. Ga naar vraag 5. 

  nee. Ga naar vraag 6. 

 
5 Kruis aan waarom u een vrijstelling van de verkeersbelasting aanvraagt. 

  Het voertuig wordt uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof. 

  Het voertuig wordt uitsluitend gebruikt voor gemeenschappelijk vervoer van personen, krachtens een machtiging 
ter uitvoering van de besluitwet van 30 december 1946 of het decreet van 20 april 2001. 

  Het voertuig wordt uitsluitend gebruikt voor geregeld vervoer van personen in opdracht van De Lijn. 

  Het voertuig heeft een MTM van minstens 12 ton en wordt uitsluitend gebruikt voor een van 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. 

Opgelet! Om een vrijstelling te verkrijgen voor een voertuig dat uitsluitend gebruikt wordt voor het onderhoud en 
beheer van de wegen, mag u die werkzaamheden uitsluitend uitvoeren 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. Voertuigen die gebruikt worden voor een uitbreiding van het 
bestaande wegennet of voor het leggen van telefoon-, teledistributie- of elektriciteitskabels, zijn niet vrijgesteld. 

  ander voertuig:       

 

 Ondertekening 

 
6 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       
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 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
 Via e-mail 

 
7 Bezorg dit formulier aan de Vlaamse Belastingdienst via e-mail naar aangifte@vlaanderen.be. 

 
 Met de post 

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

Vlaamse Belastingdienst 
Vaartstraat 16 
9300 AALST 

 
 Afgifte aan het loket 

 
9 Geef dit formulier af in een van de regionale kantoren op de onderstaande adressen. 

 Provincie Antwerpen 
Vlaamse Belastingdienst 
Copernicuslaan 40 
2018 ANTWERPEN 

Provincie Limburg 
Vlaamse Belastingdienst 
Koningin Astridlaan 50 bus 80 
3500 HASSELT 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Vlaamse Belastingdienst 
Vaartstraat 16 
9300 AALST 

Provincie Vlaams Brabant 
Vlaamse Belastingdienst 
Diestsepoort 6 bus 11 
3000 LEUVEN 

Provincie West-Vlaanderen 
Vlaamse Belastingdienst 
Koning Albert I-laan 1.2 bus 11 
8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 

 

 Verwerking van de persoonsgegevens 

 
10 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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