Verkeersbelasting
Geldig van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018

Opgelet: de informatie hieronder is enkel op u van toepassing als u in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest woont.
Woont u in het Vlaams Gewest of in het Waals Gewest? Dan vindt u al de nuttige informatie:
 op de website van het Vlaams Gewest
 op de website van het Waals Gewest

Personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen
Motorfiets
Aanhangwagens
Mobilhomes
Militaire voertuigen uit verzameling
Lichte vrachtauto's
LPG

Personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en
minibussen
Cilinderinhoud
(in liter) *

Fiscale
paardekracht (PK)

Bedrag van de
verkeersbelasting

0 tot 0,7

4 en minder

€ 80,52

0,8 tot 0,9

5

€ 100,85

1 tot 1,1

6

€ 145,73

1,2 tot 1,3

7

€ 190,34

1,4 tot 1,5

8

€ 235,49

1,6 tot 1,7

9

€ 280,50

1,8 tot 1,9

10

€ 324,98

2,0 tot 2,1

11

€ 421,74

2,2 tot 2,3

12

€ 518,50

2,4 tot 2,5

13

€ 614,99

2,6 tot 2,7

14

€ 711,74

2,8 tot 3

15

€ 808,50

3,1 tot 3,2

16

€ 1.058,90

3,3 tot 3,4

17

€ 1.309,57

3,5 tot 3,6

18

€ 1.560,11

3,7 tot 3,9

19

€ 1.810,25

4 tot 4,1

20

€ 2.060,92

Als uw personenauto, auto voor dubbelgebruik of minibus ouder is dan 25 jaar oud, bedraagt de
verkeersbelasting 36,53 euro.

* Soms wordt de cilinderinhoud (in liter) tot drie cijfers na de komma weergegeven.
Hij moet dan teruggebracht worden tot één cijfer na de komma door, naargelang de halve centiliter
al dan niet overschreden wordt, naar boven of beneden af te ronden.
Bv.: 2,249 wordt 2,2 en 2,653 wordt 2,7.

Personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en
minibussen (vervolg)
Cilinderinhoud
(in liter) *

Fiscale
paardekracht (PK)

Bedrag van de
verkeersbelasting

4,2 tot 4,3

21

€ 2.173,25

4,4 tot 4,6

22

€ 2.285,58

4,7 tot 4,8

23

€ 2.397,91

4,9 tot 5

24

€ 2.510,20

5,1 tot 5,2

25

€ 2.662,58

5,3 tot 5,5

26

€ 2.734,91

5,6 tot 5,7

27

€ 2.847,24

5,8 tot 5,9

28

€ 2.959,57

6 tot 6,1

29

€ 3.071,90

6,2 tot 6,3

30

€ 3.184,24

6,4 tot 6,6

31

€ 3.296,57

6,7 tot 6,8

32

€ 3.408,90

6,9 tot 7,1

33

€ 3.521,23

7,2 tot 7,3

34

€ 3.633,56

7,4 tot 7,6

35

€ 3.745,90

7,7 tot 7,8

36

€ 3.858,23

7,9 tot 8,1

37

€ 3.970,56

8,2 tot 8,3

38

€ 4.082,89

8,4 tot 8,6

39

€ 4.195,22

8,7 tot 8,8

40

€ 4.307,56

Als uw personenauto, auto voor dubbelgebruik of minibus meer dan 25 jaar oud is, bedraagt de
verkeersbelasting 36,53 euro.
* Soms wordt de cilinderinhoud (in liter) tot drie cijfers na de komma weergegeven.
Hij moet dan teruggebracht worden tot één cijfer na de komma door, naargelang de halve centiliter
al dan niet overschreden wordt, naar boven of beneden af te ronden.
Bv.: 2,249 wordt 2,2 en 2,653 wordt 2,7.

Motorfiets
De verkeersbelasting bedraagt 57,16 euro.
Voor een motorfiets met een motor met een cilinderinhoud van maximum 250 cm³ moet u geen
verkeersbelasting betalen.
Als uw motorfiets meer dan 25 jaar oud is, bedraagt de verkeersbelasting 36,53 euro.

Aanhangwagens
Kampeeraanhangwagens (met inbegrip van een caravan): 36,53 euro
Speciaal ontworpen aanhangwagens voor het vervoer van een boot: 36,53 euro
Andere aanhangwagens en opleggers:
 de maximaal toegestane massa niet meer dan 500 kg: 37,62 euro
 de maximaal toegestane massa ligt tussen de 501 en 3.500 kg: 78,28 euro

Mobilhomes
MTM uitgedrukt in kg

Bedrag van de verkeersbelasting

minder dan 500 kg

€ 36,53

van 501 kg tot 1.000 kg

€ 42,50

van 1.001 kg tot 1.500 kg

€ 63,76

van 1.501 kg tot 2.000 kg

€ 85,01

van 2.001 kg tot 2.500 kg

€ 106,26

van 2.501 kg tot 3.000 kg

€ 127,51

van 3.001 kg tot 3.500 kg

€ 148,76

Militaire voertuigen uit verzameling
De verkeersbelasting bedraagt 36,53 euro.

Lichte vrachtauto's
Een lichte vrachtauto is een voertuig dat ontworpen en gebouwd is voor het vervoer van goederen
waarvan de maximaal toegestane massa niet meer dan 3.500 kg bedraagt.
MTM uitgedrukt in kg

Bedrag van de verkeersbelasting

minder dan 500 kg

€ 36,53

van 501 kg tot 1.000 kg

€ 42,50

van 1.001 kg tot 1.500 kg

€ 63,76

van 1.501 kg tot 2.000 kg

€ 85,01

van 2.001 kg tot 2.500 kg

€ 106,26

van 2.501 kg tot 3.000 kg

€ 127,51

van 3.001 kg tot 3.500 kg

€ 148,76

LPG
Als uw voertuig volledig of gedeeltelijk op LPG rijdt, moet u jaarlijks een aanvullende lpgverkeersbelasting betalen.
Cilinderinhoud
(in liter) *

Fiscale
paardekracht
(PK)

Bedrag van de aanvullende
verkeersbelasting (LPG)

0 tot 1,3

> 4 tot 7

€ 89,16

1,4 tot 2,5

8 tot 13

€ 148,68

2,6 tot 4,1

14 tot 20

€ 208,20

* Soms wordt de cilinderinhoud (in liter) tot drie cijfers na de komma weergegeven.
Hij moet dan teruggebracht worden tot één cijfer na de komma door, naargelang de halve centiliter
al dan niet overschreden wordt, naar boven of beneden af te ronden.
Bv.: 2,249 wordt 2,2 en 2,653 wordt 2,7.

