
 

 Aanvraag van een vrijstelling van de kilometerheffing of 

melding van een niet-belastbaar voertuig 

VLABEL-01-160226 

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

 Vlaamse Belastingdienst 

Verkeersbelastingen 

Vaartstraat 16, 9300 AALST 

T infolijn 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur 

F 053 72 23 75 − http://belastingen.vlaanderen.be 

Openingsuren van de loketten: elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur 

uitgezonderd op donderdag: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur 

 van 16 tot 18 uur volgens afspraak 

In te vullen door de 

behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

 
Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kunt u een vrijstelling van de kilometerheffing aanvragen of een niet-belastbaar voertuig melden 

(artikel 2.4.6.0.1, §1, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit). 

 

 Gegevens van de aanvrager 

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

 als 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                 

 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       

 adres maatschappelijke zetel       

        

 adres vestiging       

        

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 ondernemingsnummer      .     .      
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 Kenmerken van de voertuigen 

 
2 Vul de gegevens van het voertuig in. 

Als u voor meer dan vier voertuigen een vrijstelling wilt aanvragen of meer dan vier niet-belastbare voertuigen wilt 

melden, mag u de gegevens ook opnemen in een overzichtslijst die u bij dit formulier voegt. 

 
 nummerplaat  merk en type  datum inschrijving bij DIV 

       
 

       
dag 

   
maand 

   
jaar 

     

       
 

       
dag 

   
maand 

   
jaar 

     

       
 

       
dag 

   
maand 

   
jaar 

     

       
 

       
dag 

   
maand 

   
jaar 

     

 

 Doel van dit formulier 

 
3 Waarvoor dient dit formulier? 

  voor de aanvraag van een vrijstelling. Vul vraag 4 in. 

  voor de melding van een niet-belastbaar voertuig. Vul vraag 5 in. 

 
 Aanvraag van een vrijstelling 

 
4 Kruis hieronder aan voor welk voertuig of voor welke voertuigen u de vrijstelling aanvraagt? 

U mag meer dan één hokje aankruisen als u de vrijstelling voor verschillende voertuigen aanvraagt. 

  Het voertuig heeft een MTT van meer dan 3,5 ton, wordt uitsluitend gebruikt voor een van de volgende diensten 

van algemeen nut en is als zodanig geïdentificeerd: defensie, bescherming van de burgerbevolking, brandweer en 

politie. 

  Het voertuig heeft een MTT van meer dan 3,5 ton, is speciaal en uitsluitend uitgerust voor medische doeleinden en 

is als zodanig uiterlijk herkenbaar. 

  Het voertuig heeft een MTT van meer dan 3,5 ton, heeft de aard van een landbouw-, tuinbouw-, of 

bosbouwvoertuig en wordt slechts in beperkte mate gebruikt op de openbare weg in België en uitsluitend gebruikt 

voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden. 

 
 Melding van een niet-belastbaar voertuig 

 
5 Geef hieronder de aard van het voertuig dat niet onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing valt. 

  werktuigmachine. Kruis hieronder aan over welk werktuigmachine het gaat. 

 mobiele kraan  graafmachine  betonpomp zonder mixer 

 verreiker of hoogtewerker  bulldozer  dumper 

 ander werktuigmachine:       

  ander voertuig. Kruis hieronder aan over welk voertuig het gaat. 

 voertuig met proefritplaat ZZ, voor zover het alleen wordt gebruikt volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd 

in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor 

motorvoertuigen en aanhangwagens 

 oldtimer met een O-nummerplaat, die alleen gebruikt wordt volgens de voorwaarden van artikel 2, 7°, van het 

koninklijk besluit van 15 maart 1968 betreffende de technische vereisten van voertuigen 

 opleidingsvoertuig, voor zover het aan de onderstaande voorwaarden voldoet: 

- Het heeft een dubbele besturing in de cabine. 

- Het mag geen goederen vervoeren, met uitzondering van een testvracht, bijvoorbeeld betonblokken. 

- Het is uiterlijk herkenbaar door de vermelding ‘Rijschool’ op de cabine. 

- Het is ingeschreven door een rijschool of door het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek. 
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 Bij te voegen bewijsstukken 

 
6 Voeg de onderstaande bewijsstukken bij dit formulier en vink ze telkens aan in de aankruislijst. 

  een overzichtslijst met de gegevens van de voertuigen 

  foto’s van de zij- en voorkant van het voertuig, met herkenbare nummerplaat 

 
7 Hoeveel bijlagen voegt u bij dit formulier? 

       bijlagen 

 

 Ondertekening 

 
8 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 

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

Vlaamse Belastingdienst 

Vaartstraat 16 

9300 AALST 

 
 Afgifte aan het loket 

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

 Provincie Antwerpen 

Vlaamse Belastingdienst 

Copernicuslaan 40 

2018 ANTWERPEN 

Provincie Limburg – VAC Hasselt 

Vlaamse Belastingdienst, Hendrik van Veldekegebouw 

Koning Astridlaan 50 bus 80  

3500 HASSELT 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Vlaamse Belastingdienst 

Vaartstraat 16 

9300 AALST 

Provincie Vlaams Brabant – VAC Leuven 

Vlaamse Belastingdienst 

Diestsepoort 6 bus 11 

3000 LEUVEN 

Provincie West-Vlaanderen – VAC Brugge 

Vlaamse Belastingdienst, Jacob van Maerlantgebouw 

Koning Albert I-laan 1.2 bus 11 

8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 

 

 Privacywaarborg 

 
11 De Vlaamse Belastingdienst verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op de inning van de verkeersbelastingen. 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om uw 

persoonsgegevens te raadplegen en ze zo nodig te laten verbeteren. U kunt daarvoor terecht op het adres dat bovenaan 

op dit formulier staat. Meer informatie vindt u op http://belastingen.vlaanderen.be. 
 


