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Tarieven van de verkeersbelasting 

Vrachtwagens 
 

Tarieven geldig van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 
 

 

 

Opgelet: de informatie hieronder is enkel van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

Voor het Vlaams Gewest en het Waals Gewest vindt u al de nuttige informatie: 

 op de website van het Vlaams Gewest  

 op de website van het Waals Gewest  

 

 

Voertuigen en samengestelde voertuigen die onderworpen zijn aan de 

kilometerheffing 

a. Voor de motorvoertuigen of de samengestelde voertuigen, bestemd voor het vervoer 

van goederen, waarvan de maximaal toegelaten massa 3,5 ton overschrijdt, maar minder 

bedraagt dan 12 ton 

b. Voor de motorvoertuigen of de samengestelde voertuigen, bestemd voor het vervoer 

van goederen, waarvan de maximaal toegelaten massa 12 ton of meer bedraagt 

Tabel 1 — Alleenrijdende motorvoertuigen 

Tabel 2 — Samengestelde voertuigen 

Tabel 2 — Samengestelde voertuigen (vervolg) 

 

Voertuigen en samengestelde voertuigen die niet onderworpen zijn aan de 

kilometerheffing 

Tabel 1 — Alleenrijdende motorvoertuigen 

Tabel 2 — Samengestelde voertuigen 

 

https://belastingen.vlaanderen.be/jaarlijkse-verkeersbelasting
http://www.wallonie.be/fr/taxe-de-circulation
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Voertuigen en samengestelde voertuigen die 

onderworpen zijn aan de kilometerheffing 
 

 

a. Voor de motorvoertuigen of de samengestelde voertuigen, bestemd voor het 

vervoer van goederen, waarvan de maximaal toegelaten massa 3,5 ton overschrijdt, 

maar minder bedraagt dan 12 ton 

De belasting bedraagt 0 euro. 

 

 

b. Voor de motorvoertuigen of de samengestelde voertuigen, bestemd voor het 

vervoer van goederen, waarvan de maximaal toegelaten massa 12 ton of meer 

bedraagt 

De belasting wordt, afhankelijk van het aantal assen van het voertuig en de aard van de 

ophanging, berekend volgens de volgende bepalingen en tabellen: 

  

  

lsaoul
Tampon 

lsaoul
Tampon 



 
 

3 
 

Tabel 1 — Alleenrijdende motorvoertuigen 
 

De in aanmerking te nemen maximaal toegelaten massa (MTM) voor de toepassing van 

onderstaande tabel is de eigen maximaal toegelaten massa van het motorvoertuig.  
 

Motorvoertuigen   

Aantal assen en MTM  

(in ton) 

 

Tarief (in euro/jaar)  

Gelijk aan of 

meer dan  
 Minder dan  

Luchtvering of als 

gelijkwaardigerkende vering (*) 

van de aangedreven as(sen) 

Andere ophangsystemen van 

de aangedreven as(sen) 

Hoogstens 2 assen   

12 13  € 0  € 31  

13  14  € 31  € 86  

14  15  € 86  € 121  

15     € 121  € 274  

3 assen   

12  17  € 31  € 54  

17  19  € 54  € 111  

19  21  € 111  € 144  

21  23  € 144  € 222  

23     € 222  € 345  

4 assen   

12  25  € 144  € 146  

25  27  € 146  € 228  

27  29  € 228  € 362  

29     € 362  € 537  

Meer dan 4 assen   

12  25  € 144  € 146  

25  27  € 146  € 228  

27  29  € 228  € 362  

29     € 362  € 537 

 

(*) Als gelijkwaardig erkende vering volgens de definitie in bijlage 14 bij het koninklijk besluit van 15 maart 

1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun 

onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten.  
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Tabel 2 — Samengestelde voertuigen 
 

De in aanmerking te nemen maximaal toegelaten massa (MTM) voor de toepassing van de 

onderstaande tabel is de som van de eigen maximaal toegelaten massa’s van de voertuigen 

die deel uitmaken van het samenstel. 
 

Combinaties (Gelede voertuigen en samenstellen)   

Aantal assen en MTM (in ton)  

 
Tarief (in euro/jaar) 

Gelijk aan of meer 

dan  
Minder dan  

Luchtvering of als gelijkwaardig 

erkende vering (*) van de 

aangedreven as(sen) 

Andere ophangsystemen van 

de aangedreven as(sen) 

 2 + 1 assen   

12  14  € 0  € 0  

14  16  € 0  € 0  

16  18  € 0  € 14  

18  20  € 14  € 32  

20  22  € 32  € 75  

22  23  € 75  € 97  

23  25  € 97  € 175  

25     € 175  € 307  

2 + 2 assen   

12  25  € 30  € 70  

25  26  € 70  € 115  

26  28  € 115  € 169  

28  29  € 169  € 204  

29  31  € 204  € 335  

31  33  € 335  € 465  

33     € 465  € 706  

2 + 3 assen   

12  38  € 370  € 515  

38     € 515  € 700  

3 + hoogstens 2 assen   

12  38  € 327  € 454  

38  40  € 454  € 628  

40     € 628  € 929  
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Tabel 2 — Samengestelde voertuigen (vervolg) 

 

Combinaties (Gelede voertuigen en samenstellen)   

Aantal assen en MTM (in ton)  

 
Tarief (in euro/jaar) 

Gelijk aan of 

meer dan  
Minder dan  

Luchtvering of als 

gelijkwaardig erkende vering 

(*) van de aangedreven as(sen) 

Andere ophangsystemen van 

de aangedreven as(sen) 

3 + 3 assen of andere combinaties   

12  38  € 186  € 225  

38  40  € 225  € 336  

40     € 336  € 535 

    

(*) Als gelijkwaardig erkende vering volgens de definitie in bijlage 14 bij het koninklijk besluit van 15 

maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun 

aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 

 

 

 

Voertuigen en samengestelde voertuigen die niet 

onderworpen zijn aan de kilometerheffing 

 

In afwijking van 1° wordt de belasting voor de motorvoertuigen of samengestelde voertuigen, 

die niet onderhevig zijn aan de kilometerheffing en die bestemd zijn voor het vervoer van 

goederen, waarvan de maximaal toegelaten massa 3,5 ton overschrijdt maar niet hoger is dan 

12 ton, afhankelijk van het aantal assen van het voertuig en de aard van de ophanging 

berekend volgens de volgende bepalingen en tabellen: 
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Tabel 1 — Alleenrijdende motorvoertuigen 
 

De in aanmerking te nemen maximaal toegelaten massa (MTM) voor de toepassing van 

onderstaande tabel is de eigen maximaal toegelaten massa van het motorvoertuig. 
 

Motorvoertuigen 

Aantal assen en MTM (in kg)  Tarief (in euro/jaar)  

Gelijk aan of meer 

dan  

Minder dan   Luchtvering of als 

gelijkwaardigerkende vering (*) 

van de aangedreven as(sen) 

Andere 

ophangsystemen van de 

aangedreven as(sen) 

Hoogstens 2 assen   

3.501  4.000  € 59,97  € 74,96  

4.000  5.000  € 74,96  € 93,70  

5.000  6.000  € 89,94  € 112,44  

6.000  7.000  € 104,93  € 131,19  

7.000  8.000  € 119,23  € 149,93  

8.000  9.000  € 134,68  € 168,37  

9.000  10.000  € 149,68  € 187,11  

10.000  11.000  € 164,68  € 205,85  

11.000  12.000  € 179,67  € 224,59  

3 assen   

3.501  12.000  € 209,67  € 299,55  

4 assen   

3.501  12.000  € 248,44  € 414,08  

Meer dan 4 assen   

3.501  4.000  € 59,97  € 74,96  

4.000  5.000  € 74,96  € 93,70  

5.000  6.000  € 89,94  € 112,44  

6.000  7.000  € 104,93  € 131,19  

7.000  8.000  € 119,93  € 149,93  

8.000  9.000  € 134,68  € 168,37  

9.000  10.000  € 149,68  € 187,11  

10.000  11.000  € 164,68  € 205,85  

11.000  12.000  € 179,67  € 224,59 

     

(*) Als gelijkwaardig erkende vering volgens de definitie in bijlage 14 bij het koninklijk besluit 

van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, 

hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.  
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Tabel 2 — Samengestelde voertuigen 
 

De in aanmerking te nemen maximaal toegelaten massa (MTM) voor de toepassing van de 

onderstaande tabel is de som van de eigen maximaal toegelaten massa’s van de voertuigen 

die deel uitmaken van het samenstel.   
 

Combinaties (gelede voertuigen en samenstellen)  

Aantal assen en MTM (in kg)  Tarief (in euro/jaar)  

Gelijk aan of meer 

dan  
Minder dan   

Luchtvering of als gelijkwaardig 

erkende vering (*) van de 

aangedreven as(sen) 

Andere ophangsystemen van de 

aangedreven as(sen) 

2 + 1 assen   

3.501  4.000  € 59,97  € 74,96  

4.000  5.000  € 74,96  € 93,70  

5.000  6.000  € 89,94  € 112,44  

6.000  7.000  € 104,93  € 131,19  

7.000  8.000  € 119,93  € 149,93  

8.000  9.000  € 134,68  € 168,37  

9.000  10.000  € 149,68  € 187,11  

10.000  11.000  € 164,68  € 205,85  

11.000  12.000  € 179,67  € 224,59  

2 + 2 assen   

3.501  12.000  € 260,29  € 449,48  

2 + 3 assen   

3.501  12.000  € 471,00  € 648,79  

3 + hoogstens 2 assen   

3.501  12.000  € 429,20  € 648,79  

3 + 3 assen   

3.501  12.000  € 286,07  € 648,79  

Andere combinaties   

3.501  4.000  € 59,97  € 74,96  

4.000  5.000  € 74,96  € 93,70  

5.000  6.000  € 89,94  € 112,44  

6.000  7.000  € 104,93  € 131,19  

7.000  8.000  € 119,93  € 149,93  

8.000  9.000  € 134,68  € 168,37  

9.000  10.000  € 149,68  € 187,11  

10.000  11.000  € 164,68  € 205,85  

11.000  12.000  € 179,67  € 224,59 

 (*) Als gelijkwaardig erkende vering volgens de definitie in bijlage 14 bij het koninklijk besluit van 15 maart 

1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun 

onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.  
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