Aanvraag van een vrijstelling van de
verkeersbelasting wegens occasioneel gebruik

VLABEL-VFP9916-221011

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

Vlaamse Belastingdienst
Verkeersbelastingen
Vaartstraat 16, 9300 AALST
Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur
Stuur een e-mail via rittenbladen@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/verkeersbelastingen

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Openingsuren van de loketten zijn raadpleegbaar op de website van de Vlaamse
Belastingdienst www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een vrijstelling van de verkeersbelasting aan voor een voertuig of voor een samenstel van
voertuigen dat slechts af en toe gebruikt wordt op de openbare weg.
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! De vrijstelling moet jaarlijks worden aangevraagd vóór de aanvang van de nieuwe belastbare periode. Voor
vrachtwagens en aanverwante voertuigen is dat 1 januari van het kalenderjaar; voor personenwagens en aanverwante
voertuigen is dat de eerste dag van de maand van inschrijving.

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, hoeft u
het adres van de vestiging niet in te vullen.
De gemandateerde is de persoon die in naam van de rechtspersoon deze aangifte ondertekent. Het rijksregisternummer vindt u op de achterkant van uw identiteitskaart.
naam
ondernemingsnummer
adres maatschappelijke zetel

.

.

adres vestiging

gemandateerde
rijksregisternummer
hoedanigheid
telefoonnummer
e-mailadres

Kenmerken van het voertuig waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd
2 Vul de gegevens van het voertuig in.
nummerplaat
merk en type
chassisnummer
datum inschrijving op naam van de eigenaar
datum eerste inschrijving DIV
datum effectief gebruik op de openbare weg

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

maand

jaar

dag

aantal assen trekkend voertuig

assen

MTM trekkend voertuig
luchtvering

kg
ja

nee

euronorm EURO
3 Vul de gegevens van de aanhangwagen(s) of oplegger(s) in.
nummerplaat

hoogste aantal assen

MTM
kg
kg
kg
kg
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Gegevens van het gebruik
4 Welke vrijstelling vraagt u aan?
U moet voor elk type vrijstelling aan de volgende drie basisvoorwaarden voldoen:
• het voertuig is uitsluitend bestemd voor het goederenvervoer (voertuigen of samenstel met een MTM van
minder dan 12 ton) of wordt gebruikt voor het goederenvervoer (voertuigen of samenstel met een MTM
van minstens 12 ton);
• de belastingplichtige gebruiker mag goederenvervoer niet als hoofdactiviteit hebben;
• het gebruik van het voertuig mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie; concreet betekent dit bv. dat het
niet om bezoldigd goederenvervoer mag gaan.
U kiest een van volgende drie types vrijstelling, die extra voorwaarden opleggen. Maak één keuze uit onderstaande
mogelijkheden.
Het voertuig maakt door de aard ervan maar af en toe gebruik van de openbare weg.
Er is bovendien voldaan aan de extra voorwaarde dat het voertuig behoort tot een van de volgende vier specifieke
voertuigcategorieën voor wat betreft de aard:
Kruis hieronder de aard van het voertuig aan en voeg bij dit formulier foto's die duidelijk de aard van het voertuig
aantonen.
1. Kermis- of circuswagens die dienen voor het vervoer van kermis- of circusmateriaal of -dieren en de
bijbehorende woonwagens, en die uiterlijk als dusdanig herkenbaar zijn.
2. Opleidingsvoertuigen die ingeschreven zijn door een rijschool, het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek
of een gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst en die uitsluitend gebruikt worden om te leren rijden.
3. Terminaltrekkers die specifiek zijn uitgerust voor de handling van containers die worden gebruikt voor
logistieke opdrachten in havengebieden en in distributie- en overslagcentra en die niet worden ingezet voor
transport op de openbare weg.
4. Marktwagens die op duurzame wijze zijn ingericht om als winkel te dienen en een toog of vaste kassa
bevatten of worden gebruikt als toonzaal en de vrachtwagens en de trekkers die uitsluitend gebruikt worden in
combinatie met een marktwagen.
Het voertuig legt per kalenderjaar maximaal vijfhonderd kilometer af op de wegen of de wegsegmenten die
belastbaar zijn voor de kilometerheffing, zoals geregistreerd door de “On Board Unit” (OBU).
Er is bovendien voldaan aan de volgende extra voorwaarden:
• het voertuig is onderworpen aan de kilometerheffing en heeft een OBU;
• het voertuig legt minder dan 500 tolkilometers af in het kalenderjaar.
Het voertuig dat niet beschikt over een “On Board Unit” (OBU) wordt gedurende de belastbare periode maximaal
dertig dagen op de openbare weg gebruikt.
Er is bovendien voldaan aan de volgende extra voorwaarden:
• het voertuig is niet onderworpen aan de kilometerheffing en heeft geen OBU;
• het voertuig wordt niet meer dan 30 dagen per jaar op de openbare weg gebruikt.
Door te kiezen voor deze vrijstelling vraagt u automatisch een rittenblad aan.
Opgelet! Het gebruik van een rittenblad is enkel noodzakelijk als het voertuig niet kan worden vrijgesteld door zijn
aard (eerste type vrijstelling onder punt 4) of niet over een OBU beschikt.
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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

Aan wie bezorgt u dit formulier?
Via e-mail
6 Bezorg dit formulier aan de Vlaamse Belastingdienst via e-mail naar rittenbladen@vlaanderen.be

Met de post
7 Bezorg dit formulier aan de Vlaamse Belastingdienst op het onderstaande adres:
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 AALST

Afgifte aan het loket
8 Geef dit formulier af in een van de regionale kantoren op de onderstaande adressen.
Provincie Antwerpen
Vlaamse Belastingdienst
Copernicuslaan 40
2018 ANTWERPEN

Provincie Oost-Vlaanderen
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 AALST

Provincie Limburg
Vlaamse Belastingdienst
Koningin Astridlaan 50 bus 80
3500 HASSELT

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
9 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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