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EUROVIGNET
Sinds 1 januari 1995 moeten vrachtwagens waarvan het maximaal toegelaten gewicht 12 ton of meer bedraagt, een
Eurovignet aan boord hebben. Het eurovignet is een belasting die wordt geheven om met zware vrachtwagens het wegennet
te mogen gebruiken gezien het heel wat schade ondervindt ten gevolge van het zwaar verkeer. Met de invoering van het
eurovignet wil de wetgever dus het zwaar vervoer laten meebetalen in het onderhoud en de herstellingen van het wegennet.
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Het Belgische eurovignet maakt deel
uit van een stelsel dat gemeenschappelijk is voor 6 landen van de EU waar
het is ingevoerd, met name België,
Denemarken, Luxemburg, Nederland
en Zweden. Dit houdt in dat dit gebruiksrecht, eenmaal geïnd, de
belastbare voertuigen toelaat zonder
formaliteiten op het grondgebied van
deze zes landen te rijden. Het eurovignet is van toepassing op alle motorvoertuigen en samengestelde voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer
van goederen over de weg en waarvan
de maximaal toegelaten massa (MTM)
ten minste 12 ton bedraagt. Met
samengestelde voertuigen wordt
bedoeld: alle voertuigen met aanhangwagens of opleggers. Met andere
woorden heeft men een vrachtwagen
met een aanhangwagen die samen een
MTM hebben van ten minste 12 ton,
dan is het eurovignet van toepassing.
Bij de berekening van de taxatie wordt
er tevens een onderscheid gemaakt
tussen het aantal assen. Meer bepaald
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Recht op gedeeltelijke terugbetaling!
Je kunt een gedeeltelijke terugbetaling
krijgen als het voertuig in de loop van
de belastbare periode gedurende
minstens dertig dagen inactief is
geweest. De teruggave is gelijk aan één
of twee twaalfden van het jaarbedrag

De aanvraag om gedeeltelijke teruggave moet bij de bevoegde gewestelijke
directeur, verantwoordelijk voor de
diensten belast met de inning van het
eurovignet, ten laatste binnen zes
maanden vanaf de laatste dag van de
belastbare periode worden ingediend.
De tarieven van het eurovignet hangen
af van het totaal aantal assen (van de
vrachtwagen of van de combinatie
vrachtwagen en aanhangwagen) en de
emissienorm van het voertuig. O

ten hoogste 3 assen

4 assen of meer

Emissienorm niet EURO

€ 960

€ 1550

Emissienorm EURO I

€ 850

€ 1400

Emissienorm EURO II

€ 750

€ 1250

Wens je meer informatie of wil je specifiek advies op maat
van uw bedrijf, contacteer AVBS-consulent
Jan Vancayzeele (0476/91 01 36 of info@avbs.be).

