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1 Jaarlijkse verkeersbelasting
De jaarlijkse verkeersbelasting wordt door de Vlaamse Belastingdienst geïnd
als Vlaamse gewestbelasting. Voor de gemeenten wordt op de verkeersbelasting
een opdeciem geheven. De opdeciem is mee verrekend in deze tarievenbrochure.
De jaarlijkse verkeersbelasting is afhankelijk van de aard van het voertuig
(zie punt 1.1 tot en met punt 1.6).
Een aantal opmerkingen zijn van belang voor alle types van voertuigen:
- Als u verkeersbelasting moet betalen, is steeds de minimumbelasting
van 35,09 EUR verschuldigd.
- De verkeersbelasting wordt altijd voorafbetaald voor een periode van 12 maanden.
Bij schrapping van uw voertuig of nummerplaat wordt de jaarlijkse verkeersbelasting pro rata herberekend in functie van het aantal verstreken maanden.
Ook in dit geval zal altijd minstens de minimumbelasting verschuldigd zijn.

4

1.1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting
(van toepassing op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen)
Cilinderinhoud
(in liter)

Fiscale
paardekracht
(PK)

Bedrag
Verkeersbelasting
(VKB)
(inclusief opdeciem)

Bedrag
aanvullende
verkeersbelasting
(LPG)

0 tot 0,7

4 en minder

€77,35

€89,16

0,8 tot 0,9

5

€96,76

€89,16

1 tot 1,1

6

€139,92

€89,16

1,2 tot 1,3

7

€182,82

€89,16

1,4 tot 1,5

8

€226,12

€148,68

1,6 tot 1,7

9

€269,28

€148,68

1,8 tot 1,9

10

€312,05

€148,68

2 tot 2,1

11

€405,11

€148,68

2,2 tot 2,3

12

€497,90

€148,68

2,4 tot 2,5

13

€590,57

€148,68

2,6 tot 2,7

14

€683,63

€208,20

2,8 tot 3

15

€776,42

€208,20

3,1 tot 3,2

16

€1.017,06

€208,20

3,3 tot 3,4

17

€1.257,83

€208,20

3,5 tot 3,6

18

€1.498,60

€208,20

3,7 tot 3,9

19

€1.738,84

€208,20

4 tot 4,1

20

€1.979,47

€208,20

vanaf 4,2
vanaf 20
telkens
tot ...
tot ...
+ €107,84
per PK hoger
			

steeds
€208,20

			

dan 20 PK

Opgelet!
		
		
		

De verkeersbelasting verhoogt met telkens €107,84 per PK die de 20 PK overschrijdt.
Wat de aanvullende verkeersbelasting betreft, is het bedrag van 208,20 euro een
maximumbedrag. Dit bedrag geldt dus ook voor een PK hoger dan 20 PK.
De cilinderinhoud wordt afgerond op één cijfer na de komma; naar boven als het
tweede cijfer na de komma 5 of meer is, naar beneden als het tweede cijfer na
de komma kleiner dan 5 is.
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1.2. Verkeersbelasting – Forfaitair belast
(van toepassing op kampeeraanhangwagens en aanhangwagens ontworpen voor het vervoer
van een boot. Ook voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen
van meer dan 25 jaar en voor militaire voertuigen uit verzamelingen van meer dan
30 jaar oud)

De forfaitaire
verkeersbelasting
bedraagt:

€35,09

1.3. Verkeersbelasting op motorfietsen
De
verkeersbelasting
voor motorfietsen
bedraagt:

€54,78

1.4. Verkeersbelasting aanhangwagens en opleggers
MTM <3500 kg
MTM uitgedrukt
in kg

Bedrag van de
verkeersbelasting

0 tot en met 500

€36,17

501 tot en met 3500

€75,24

Opgelet!
Er bestaat vrijstelling van de verkeersbelasting als aan volgende voorwaarden
tegelijk is voldaan:
- de aanhangwagen of oplegger heeft een MTM van maximaal 750 kg
- de aanhangwagen of oplegger wordt uitsluitend getrokken door een personenwagen,
een auto voor dubbel gebruik, een minibus, een ziekenauto, een motorfiets,
		 een lichte vrachtauto, een kampeerauto, een autobus of een autocar
- het trekkend voertuig is ingeschreven op naam van een natuurlijk persoon woonachtig
in het Vlaams Gewest, of op naam van een rechtspersoon gevestigd in het Vlaams
Gewest voor zover het niet om een leasingonderneming gaat.
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1.5. Verkeersbelasting lichte vrachtwagens
Lichte vrachtwagens
(MTM)

Bedrag van de
verkeersbelasting

1 - 500
(hier geldt minimumbelasting)
			
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2500
2501 - 3000

€35,09
€42,50
€63,76
€85,01
€106,26
€127,51

3001 - 3500

€148,76

Opgelet!
Als de laadruimte minder dan 50% bedraagt in verhouding tot de wielbasis,
wordt het voertuig geherkwalificeerd als personenwagen. Bijgevolg dient men dus de
verkeersbelasting en de BIV voor een personenwagen te betalen.

1.6. Kampeerwagens
A. Natuurlijke personen of rechtspersonen,
		 uitgezonderd leasingondernemingen
Kampeerwagens worden belast al naargelang de MTM
(maximaal toegelaten massa) van de kampeerwagen.
MTM uitgedrukt in kg

0
1501
3501
8000

- 1500
- 3500
- 7999
- 10999
			
11000 - meer dan
11000

Bedrag van de
verkeersbelasting

€92,40
€132,00
€145,20
€184,80
€290,40
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1.6. Kampeerwagens
B.. Leasingondernemingen
Kampeerwagens worden belast al naargelang de MTM (maximaal toegelaten
massa) van de kampeerwagen. Kampeerwagens met een MTM van maximaal
3500 kg worden belast overeenkomstig de tarieven van de lichte vrachtwagens
(punt 1.5.). De tarieven boven 3500 kg komen overeen met die van vrachtwagens met ten hoogste twee assen zonder luchtvering.

MTM uitgedrukt in kg

< 3500 kg

Bedrag in euro

belast overeenkomstig
de tarieven van
de lichte vrachtwagens
(punt 1.5.)

3501 - 3999
4000 - 4999
5000 - 5999
6000 - 6999
7000 - 7999
8000 - 8999
9000 - 9999
10000 - 10999
11000 - 11999
12000 - 12999
13000 - 13999
14000 - 14999
15000 - 15999
16000 - 16999
> 17000 			
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€82,46
€103,07
€123,68
€144,31
€164,92
€185,21
€205,82
€226,44
€247,05
€267,66
€288,28
€308,89
€329,51
€350,13
€370,74

2 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)
De Vlaamse Belastingdienst int als gewestbelasting de belasting op inverkeerstelling
telkens eender welke persoon een voertuig op de openbare weg in het verkeer stelt,
zij het voor de eerste maal, zij het na overdracht van het voertuig.

Opgelet!
Bij schrapping van uw nummerplaat blijft de BIV - in tegenstelling
tot de jaarlijkse verkeersbelasting - wel volledig verschuldigd.

2.1. BIV van toepassing op personenauto’s,
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen
In de berekening van de BIV wordt een onderscheid gemaakt al naargelang
op wiens naam het voertuig wordt ingeschreven. Voor een correcte berekening van uw BIV verwijzen wij u graag door naar onze simulatietool die u kan
terugvinden op onze website http://belastingen.vlaanderen.be.
U kan ook de simulatie-app “BIV-VKB” downloaden. U vindt alle informatie en
de downloadlinks via http://belastingen.vlaanderen.be/app.

Opgelet!
De resultaten van de simulatie via de app of de simulatietool zijn louter informatief
en hebben geen juridische bewijskracht. Onjuist gebruik van de toepassing of de
invoer van verkeerde gegevens kunnen zorgen voor een resultaat dat verschilt van
het bedrag op het aanslagbiljet.

9

2.1. BIV van toepassing op personenauto’s,
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen
A. Natuurlijke personen of rechtspersonen,
		 uitgezonderd leasingondernemingen
De BIV wordt voor de volle 100% berekend op basis van de milieukenmerken
van het voertuig. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse kenmerken
van het voertuig zoals: brandstoftype, CO2- uitstoot, uitstoot fijn stof,
euronorm en aanwezigheid roetfilter en de leeftijd van het voertuig (volgens
datum van eerste inschrijving).

B.. Leasingonderneming – nieuw voertuig
		 en tweedehands voertuig
De BIV wordt berekend op basis van het vermogen van het voertuig. Hierbij
wordt rekening gehouden met het aantal fiscale PK of het aantal kilowatt
(kW) en de leeftijd van het voertuig.

2.2. BIV van toepassing op motorfietsen
De BIV wordt berekend op basis van de ouderdom en het vermogen van de
motorfiets (uitgedrukt in kilowatt). Voor een correcte berekening van uw BIV
verwijzen wij u graag door naar onze simulatietool die u kan terugvinden op
onze website http://belastingen.vlaanderen.be.

2.3. BIV van toepassing op boten
Type vaartuig

Bedrag

Jachten en pleziervaartuigen > 7,5 m
(vlaggenbrief is of moet worden
afgegeven)

€ 2.478,00

Tweedehandsvaartuigen

Jachten ouder dan 10 jaar
10

De belasting vermindert met 10%
per jaar van inschrijving van het
vaartuig tot aan minimumbelasting van €61,50
Minimumbelasting van €61,50

2.4. BIV van toepassing op luchtvaartuigen
Type luchtvaartuig

Bedrag

De zelfbouwvliegtuigen, met uitzondering
van de geleasde zelfbouwvliegtuigen

€61,50

De paramotoren, met uitzondering van
de geleasde paramotoren

€61,50

Ultra Lichte Motorluchtvaartuigen (ULM);
de belasting vermindert met 10% per jaar
van inschrijving van het vaartuig tot aan
minimumbelasting van €61,50

€619,00

Alle andere luchtvaartuigen;
de belasting vermindert met 10% per jaar
van inschrijving van het vaartuig tot aan
minimumbelasting van €61,50

€2.478,00

Meer informatie
Bezoek onze kantoren, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Elke donderdag zijn wij geopend tot 18 uur enkel op afspraak
(telefonisch via 1700, via het contactformulier op onze website of via onze loketten zelf).
Bel elke werkdag gratis 1700 van 9u tot 19u
Kantoor Aalst
Postsite
Vaartstraat 16
9300 Aalst

Kantoor Antwerpen
Copernicuslaan 40
2000 Antwerpen

Kantoor Brugge
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2 bus 11
8200 Brugge (Sint-Michiels)

Kantoor Hasselt
Hendrik Van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt

Kantoor Leuven
Isala Van Diestgebouw
Diestsepoort 6 bus 11
3000 Leuven

http://belastingen.vlaanderen.be
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