
Versie 1.7 van 11/01/2023. Deze tabel bestaat ter info. In geval van onzekerheid of tegenstrijdigheid, primeert de beslissing van het gewest, het decreet of de ordonnantie altijd.

Voertuigen NIET onderworpen aan de Kilometerheffing
CATEGORIE DIV-CODE OF BUITENLANDS VOERTUIG OMSCHRIJVING MOTIVATIE

Betonpompen zonder mixer CV met koetswerkcode F5 Betonpompen zonder mixer Werktuigmachine

Wagen met stroomaggregaat CV Generator
Niet onderworpen indien MTM-tarra < 500 kg

Een vrachtwagen met een vast bevestigde generator is niet geschikt voor het vervoer van goederen (MMA-Tarra < 500 kg).

Kermis- en circuswoonwagen TR Kermis- en circustrekker met een woonwagen Kermis- en circustrekker met een woonwagen, herkenbaar met een logo.

Landbouwmaterieel (maaidorser…) LA Landbouwvoertuig (uitgezonderd Unimog)
Vrijgesteld op aanvraag

Werktuigmachine

Mobiele kraan KG Mobiele kraan Werktuigmachine

Mobilhome SA - VC Kampeerwagen Personenvervoer

Oldtimer Plaat ‘O’ of buitenlands voertuig (25+ jaar) Vrachtwagen oldtimer De ‘O’-plaat is niet nodig voor een buitenlandse oldtimer maar het voertuig moet aan dezelfde voorwaarden voldoen (KB van 17 juni 2013)  
en mag geen goederen vervoeren.

Opleidingsvoertuig TL Opleidingstractor (Zie opleidingsvoertuig - CV)  
De dubbele besturing in een opleidingstractor kan niet, het wordt dus niet als voorwaarde opgelegd.

Opleidingsvoertuig (Rijschool) CV - TR Opleidingsvrachtwagen Opleidingsvoertuigen voor zover ze voldoen aan volgende voorwaarden:
- ze hebben dubbele besturing in de cabine
- ze vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bv. betonblokken)
- ze zijn extern herkenbaar met de benaming ‘rijschool’ op de cabine
- ze zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een Sociaal Fonds Transport en Logistiek.

Tractor TL Alleenrijdende tractor gebruikt voor het onderhoud 
van de wegenbermen

De tractor is alleenrijdend en uitgerust om de wegberm te onderhouden. Het voertuig trekt nooit een aanhangwagen.  
Dan wordt het beschouwd als een werktuigmachine.

Tractor TL Tractor met woonwagen Noch de tractor, noch de woonwagen, zijn bedoeld of gebruikt om goederen te vervoeren.

Verreiker / Hoogtewerker / Ladderlift CV met/zonder koetswerkcode F9 Verreiker / Hoogtewerker / Ladderlift
Niet onderworpen indien ze geen goederen kunnen 
vervoeren
Niet onderworpen indien MTM - tarra < 500 kg

De verreiker is niet onderworpen in zoverre hij geen goederen kan vervoeren.

Voertuigen met nationale kentekenplaat CV Voertuigen met proefritplaat ‘UA’ Naleving van de voorwaarden van het KB van 15 december 2019.

Voertuigen met proefrittenplaat CV Voertuigen met proefritplaat ‘Y’  
(of ‘ZZ’, ‘ZY’ of ‘ZX’)

Naleving van de voorwaarden van het KB van 8 januari 1996 en van het KB van 15 december 2019:
- demonstratie/proefrit
- rit tot exportpunt
- autokeuring
- hebben, aan boord, de ingevulde bijlage 1 van het document m.b.t het KB van 15/12/2019 (dit document is beschikbaar op de website van Viapass).

Werfvoertuigen MT Bulldozer, graafmachine, kiepwagen Werktuigmachine

Ziekenwagen (personenvervoer) SC Ziekenwagen Personenvervoer

Voertuigen WEL onderworpen aan de Kilometerheffing
CATEGORIE DIV-CODE OF BUITENLANDS VOERTUIG OMSCHRIJVING MOTIVATIE

Botsabsorbeerder CV Botsabsorbeerder De vrachtwagen kan goederen vervoeren.  
Trekkers met een botsabsorbeerder die geen goederen kunnen vervoeren (code TR + botsabsorbeerder) zijn niet onderworpen.

Hummer, Dodge, Pick-up, … CV Als vrachtwagen ingeschreven in categorie N2 MTM is groter dan 3,5+ ton.

Kraanvrachtwagen CV Kraanvrachtwagen Categorie N3, code CV (vrachtwagen)

Voertuig voor paardenvervoer CV of Plaat ‘O’ of buitenlands voertuig (25+ jaar) Paardenvervoer Paarden zijn goederen (in de brede zin van het woord), zoals elk dier. Ook dieren voor privédoeleinden.  
Het feit of de vrachtwagen een oldtimer of een ander voertuig is, is irrelevant.

Strooiwagen CV Strooiwagen Het gebruik van de vervoerde goederen (hier: het strooigoed) komt niet in aanmerking voor de vrijstelling.

Takelwagen DT Takelwagen met of zonder arm of met laadplatform De takelwagen is onderworpen maar de getakelde vrachtwagen niet.

Unimog LA of buitenlands voertuig Unimog ingeschreven als ‘bos- of landbouwvoertuig’ Een Unimog is geen klassiek landbouwvoertuig. Het is een terreinvrachtwagen voor alle gebruik.

Voertuigen met een handelaarsplaat  
of beroepsplaat

CV Voertuigen met proefritplaat ‘V’ of ‘Z’ Nummerplaat die bestemd is voor een voertuig voor professioneel gebruik waarbij het vervoer van goederen is toegestaan.

Vrachtwagen bestemd voor het vervoer  
van een werkmachine

CV Vervoer van een werktuigmachine Voertuig bedoeld om goederen te vervoeren. 
Werktuigmachine = goederen.


