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Het gebruik van de tachograaf is een vrij complexe en technische materie. In de regel wordt een 
tachograaf steeds verplicht op elk wegvervoer, tenzij de bestuurder kan genieten van de voorziene 
uitzonderingen. De bestuurder moet tijdens de autokeuring melden dat hij van de vrijstelling 
gebruik wil maken. Zo niet wordt het voertuig onderworpen aan de tachograafkeuring!

Jan Vancayzeele

De Verordening (EG) nr. 561/2006
Deze verordening  van 15 maart 2006 die 
van toepassing is sinds 11 april 2007 
bepaalt het al dan niet verplicht gebruik 
van de tachograaf voor transportdoel-
einden. We geven hieronder aan welke 
specifi eke vrijstellingen van tachograaf-
gebruik mogelijk zijn. Let op: deze 
afwijkingen zijn enkel van toepassing op 
het Belgische grondgebied. De EU-
verordening voorzag namelijk dat 
lidstaten in bepaalde gevallen van de 
Europese richtlijn kunnen afwijken. Het 
strekt daarom tot aanbeveling dat 
steeds een geijkte tachograaf in het 
voertuig wordt voorzien wanneer je 

VOORWAARDEN VOOR VRIJSTELLING
GEBRUIK TACHOGRAAF 

internationaal vervoer doet. In de 
andere lidstaten kunnen namelijk 
andere wetten gelden.

Deze Verordening is NIET van toepas-
sing voor wegvervoer :
• van goederen waarbij de toegestane 

maximummassa van de voertuigen, 
dat van de aanhangwagens of 
opleggers inbegrepen, NIET meer dan 
3,5 ton bedraagt

of
• van personen door voertuigen die zijn 

gebouwd of permanent zijn toegerust 
om NIET meer dan negen personen, 
de bestuurder daaronder begrepen, te 

kunnen vervoeren en die daartoe zijn 
bestemd.

Deze Verordening is bovendien NIET 
van toepassing voor wegvervoer door:
• voertuigen waarvan de toegestane 

maximumsnelheid niet meer dan 40 
km per uur bedraagt;

• land- en bosbouwtrekkers die worden 
gebruikt voor land- of bosbouwwerk-
zaamheden binnen een straal van 100 
km rond de vestigingsplaats van het 
bedrijf dat deze voertuigen bezit, 
huurt of least;

• voertuigen of combinaties van 
voertuigen met een toegestane 
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maximummassa van ten hoogste 7,5 
ton die worden gebruikt voor het 
vervoer van materiaal, apparatuur of 
machines (bijvoorbeeld tuinaanleg en 
-onderhoud) die de bestuurder 
beroepshalve gebruikt. Deze voertui-
gen mogen alleen binnen een straal 
van 50 km rond de vestigingsplaats 
van het bedrijf worden gebruikt en op 
voorwaarde dat dit vervoer niet de 
hoofdactiviteit van de bestuurder is 
(commercieel goederenvervoer is dus 
uitgesloten). Eens buiten die perime-
ter, wordt het gebruik van de tacho-
graaf verplicht. 

• Voertuigen voor goederenvervoer voor 
landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, 
veeteelt- of visserijbedrijven die in het 
kader van hun eigen beroepsactiviteit 
worden gebruikt voor ritten binnen 
een straal van 100 km rond de 
vestigingsplaats van het bedrijf. 
Voertuigen van bedrijven die tuinen 
onderhouden of aanleggen vallen ook 
onder deze vrijstelling. Let op: het 
gaat in deze vrijstelling wel degelijk 
over vervoer in het kader van de eigen 

beroepsactiviteit. Vervoer voor derden 
wordt beschouwd als commercieel 
goederenvervoer en is dus niet 
vrijgesteld van tachograafgebruik! 
Een bijkomende voorwaarde is dat dit 
vervoer niet de hoofdactiviteit van de 
bestuurder mag zijn. Buiten de 
perimeter van 100 km wordt het 
gebruik van de tachograaf verplicht. 

Keuring van de  tachograaf - wijzigin-
gen sinds 1 juni 2012
Bij de autokeuring is het de verantwoor-
delijkheid van de bestuurder om te 
verklaren of zijn voertuig al dan niet 
onderworpen is aan het gebruik van de 
tachograaf vooraleer het over de inspec-
tieput gereden wordt. Indien de bestuur-
der verklaart dat het voertuig niet aan 
het gebruik van de tachograaf is 
onderworpen, wordt de “code 003” 
samen met een boodschap aangebracht 
op het keuringsbewijs. Deze boodschap 
luidt: “Voertuig niet onderworpen aan de 
controle van de tachograaf, volgens de 
verklaring van de klant, nadat hij kennis 
heeft genomen van de afwijkingen”. 

Indien de bestuurder geen melding van 
de vrijstelling maakt, zal het voertuig 
aanzien worden als onderworpen aan de 
tachograafkeuring.

Siertelers en tuinaannemers houden in 
hun vrachtwagen zowel onderweg 
(politiecontrole) als tijdens de techni-
sche autokeuring best volgende 
formulieren bij de hand:
• De tekst van het KB 11 april 2007 met 

de afwijking bepaald in HFST IV artikel 
6 b). Dit KB bevat de Belgische 
reglementering opgemaakt in het 
kader van Europese harmonisatie.

• Document “Tachograafcontrole voor 
voertuigen waarin de tachograaf niet 
moet worden gebruikt of waarin hij 
niet moet worden geïnstalleerd”.

Deze documenten zijn opvraagbaar op 
het AVBS-secretariaat.

Voor meer informatie hierover
contacteer AVBS-consulent
Jan Vancayzeele.

De drie federaties van de sector transport en logistiek in 
België (FEBETRA, TLV en UPTR) hebben een 12-punten-
programma opgesteld dat de sector meer armslag en 
vertrouwen in de toekomst moet geven. Ze vragen de 
overheid ondermeer om te investeren in infrastructuur en 
de aanpak van frauduleuze concurrentie, zoals zwart-
werk, en op te treden tegen het oneigenlijk gebruik van 
landbouwtractoren. 

In het 12-puntenplan behandelen de drie federaties de 
punten waarmee de Belgische sector momenteel af te 
rekenen krijgt. Zo vragen ze duidelijke en billijke toegang 
tot het beroep en tot de markt, investeringen in perma-
nente vorming, een kostenneutrale kilometerheffi ng en 
de vermindering van de lasten op arbeid. 

TRANSPORTSECTOR WIL SNEL
OVERHEIDSAANPAK
TRACTORGEBRUIK

De belangenverdedigers van de vrachtwagenchauffeurs 
willen daarnaast dat de politieke beloftes over een nieuwe 
aanpak tegen het oneigenlijk gebruik van landbouwtrac-
toren dringend worden uitgevoerd. “Elke vorm van 
transport moet aan dezelfde reeks regels onderworpen 
zijn”, zeggen ze. “In de toekomst moet ook consequent 
gecontroleerd worden op tractoren die onterecht profi te-
ren van de uitzonderingen voor landbouwvoertuigen.”

Fedagrim, de federatie van de landbouwmachinecon-
structeurs en -importeurs, voegt daaraan toe dat de 
overheid vooral aandacht moet hebben voor praktisch 
haalbare wetgeving die de administratieve lasten zo min 
mogelijk verhoogt.(bron: VILT)
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De verkeerswetgeving wordt geregeld aangepast, zo ook de reglementering over het rijbewijs. 
Daardoor krijgen we vaak vragen over de regelgeving rond de vakbekwaamheid van 
vrachtwagenbestuurders. In dit artikel geven we meer inzicht in de wetgeving rond de medische 
keuring en het vakbekwaamheidsattest in de sierteelt- en groenvoorzieningssector.

Karolien Cools (landbouwconsulent Boerenbond) en Bart Beliën (adviseur Studiedienst)
Bewerking: Jan Vancayzeele

MEDISCHE KEURING EN
VAKBEKWAAMHEIDATTEST VOOR 
VRACHTWAGENRIJBEWIJS C

Medische keuring
Voor de rijbewijzen C/C+E en C1/C1+E is 
een medisch attest vereist. Het rijbewijs 
is geldig tot de einddatum vermeld op 
het medisch attest. Dit medisch attest 
wordt afgeleverd door een geneesheer. 
Meestal wordt hiervoor een beroep 
gedaan op een geneesheer van een 
Erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst. 
Een medisch attest is normaal vijf jaar 
geldig, tenzij de geneesheer een kortere 
termijn vastlegt. Voor het rijbewijs G is 
geen medisch attest vereist.

Vakbekwaamheid
In 2007 werd de regelgeving over de 
vereiste van vakbekwaamheid ingevoerd 

voor bestuurders van bepaalde voertui-
gen voor goederen- en personenvervoer. 
Bij goederenvervoer werd die vakbe-
kwaamheid ingevoerd voor de categorie 
C/C+E, maar ook voor de subcategorie 
C1/C1+E. Voor dit attest bestaan er wel 
enkele vrijstellingen, waarop ook 
siertelers en groenvoorzieners die een 
vrachtwagen besturen heel vaak een 
beroep kunnen doen. Het gaat onder 
meer over de volgende vrijstellingen.
• Het voertuig heeft een toegelaten 

maximale snelheid van 45 km/u.
• Het voertuig wordt gebruikt voor 

niet-commercieel goederen- en 
personenvervoer voor privédoelein-
den.

• Het voertuig wordt gebruikt voor het 
vervoer van materiaal (inclusief 
producten), apparatuur of machines 
die de bestuurder nodig heeft voor 
zijn werk, op voorwaarde dat dit 
vervoer niet de hoofdactiviteit is van 
de bestuurder.

Er was heel wat te doen over de 
interpretatie van deze laatste vrijstel-
ling. Daarom hebben de FOD Mobiliteit 
en Vervoer en het kabinet van staatsse-
cretaris Wathelet ze in het voorjaar 
verduidelijkt. Om de vrijstelling te 
genieten, moet voldaan zijn aan twee 
voorwaarden. Het moet gaan over eigen 
materiaal/producten en het vervoer 
mag geen hoofdactiviteit zijn. Voor 
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(*) Indien de totale MTM van de auto + de aanhangwagen ≤ 3500 kg en de MTM van de aanhangwagen ≤ ledige massa van de auto, is een rijbewijs B voldoende.

  Type vervoer  Vereist Medische Vak-
   rijbewijs keuring bekwaamheid

Auto (MTM max. 3500 kg) Aanhangwagen max. 750 kg  B - - 
 Aanhangwagen > 750 kg  B+E* - -
Vrachtwagen (MTM > 3500 kg) Aanhangwagen max. 750 kg Eigen goederen, vervoer C X -
  is geen hoofdactiviteit
  Geen eigen goederen en/of C X X
  vervoer is hoofdactiviteit
 Aanhangwagen > 750 kg Eigen goederen, vervoer C+E X -
  is geen hoofdactiviteit
  Geen eigen goederen en/of C+E X X
  vervoer is hoofdactiviteit
Landbouwtrekker Bestuurder geboren  - - -
(incl. getrokken materiaal) vóór 1/10/1982
 Bestuurder geboren Landbouwgebruik G - -
 vanaf 1/10/1982
  Niet-landbouwgebruik C+E X -

vervoer voor derden, ook al is dat maar 
een deel van het transport, kan men 
nooit een vrijstelling krijgen. 

Enkele praktijkvoorbeelden:
Een boomkweker die enkel zijn eigen 
planten naar de afnemer brengt, zal van 
de vrijstelling genieten, want zijn 
hoofdactiviteit is het kweken van bomen; 
het leveren van die bomen is slechts een 
nevenactiviteit. Een sierteler kan 
aantonen dat hij geen beroepsmatige 
vrachtwagenbestuurder is, want zijn 
hoofdactiviteit is het kweken van 
bloemen en planten en niet het bestu-
ren van een vrachtwagen. Ook een 
arbeider van een sierteeltbedrijf die af 
en toe met een vrachtwagen planten van 
dat bedrijf transporteert naar de veiling/
afnemer, kan een beroep doen op deze 
vrijstelling. Wanneer diezelfde arbeider 
(of sierteler) het grootste deel van de 
dag spendeert aan het leveren van de 
planten aan kleinhandelaars enzovoort, 
dan wordt het besturen van een 
vrachtwagen wel zijn hoofdactiviteit en 
zal hij toch moeten beschikken over het 
attest van vakbekwaamheid, ook al 
vervoert hij enkel eigen planten. Als 
verschillende siertelers samenwerken 
voor het transport van hun planten dan 
zal men wel moeten beschikken over de 
vakbekwaamheid daar het niet meer 
alleen over eigen planten gaat. 
Niet alleen planten maar ook voor 
machines en materiaal kan er een 

Rijbewijzen nodig bij diverse voertuigen, tijdens het uitvoeren van land- of tuinbouwactiviteiten

vrijstelling zijn van vakbekwaamheid. 
Een tuinaannemer die eigen machines 
en materiaal meeneemt om een tuin 
aan te leggen zal ook genieten van deze 
vrijstelling daar het werken in die tuin 
de hoofdactiviteit is en het transport ‘s 
morgens en ‘s avonds slechts een 
nevenactiviteit zal zijn. Het is uiteindelijk 
een rechter die zal beoordelen of het 
besturen van een vrachtwagen al dan 

niet beschouwd wordt als een hoofdacti-
viteit. Het is een feitenkwestie waarover 
momenteel weinig of geen rechtspraak 
bestaat.

Getuigschrift vakbekwaamheid en 
nascholing
Als een vrachtwagenbestuurder zich 
niet kan beroepen op de hierboven 
vermelde vrijstellingen, dan moet hij 

▲ Vrijstelling voor het behalen van een getuigschrift vakbekwaamheid kan bekomen worden als men 
kan aantonen dat het transport slechts een klein onderdeel vormt van een bredere beroepsactiviteit 
zoals de kweek van planten of de aanleg van tuinen.
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Diestsevest 40 • 3000 Leuven 

Tel. +32 (0)16 28 61 10   

Fax +32 (0)16 28 61 19 

ncbl@boerenbond.be

VAKBEKWAAMHEID VOOR RIJBEWIJS C  (*)

KOSTPRIJS
Wij bieden je de kans om jouw opleidingstraject 

te starten, tegen een voordeeltarief speciaal voor 

Boerenbondleden!  

De prijs per dag bedraagt 130 euro (incl. btw). Wie 

meteen 2 opleidingsdagen bestelt, betaalt slechts 

240 euro (incl. btw).

INSCHRIJVEN
Inschrijven doe je via het NCBL op 016 28 61 11 of 

per mail aan ncbl@boerenbond.be of via jouw con-

sulent. Vermeld bij de inschrijving de juiste naam 

van de deelnemer(s), de code van de opleiding(en), 

het exacte facturatieadres en btw-nummer. 

PRAKTISCH
De opleidingen duren steeds van 8.30 tot 16.30 

uur (inclusief broodjesmaaltijd).

Vanaf 10 september 2016 moet elke chauffeur rijbewijs C (*) vijfjaarlijks 35 uur 

nascholing gevolgd hebben om in orde te zijn met de vakbekwaamheid. Dit komt 

overeen met een jaarlijkse opleiding van 7 uur. Wacht niet tot het (bijna) te laat is, 

maar plan beter 1 dag opleiding per jaar. Zo spreid je de kost én de tijdsbesteding.

DATUM LOCATIE ONDERWERP CODE

07 feb 2013 GEEL EHBO-initiatie Transport GEH1

21 feb 2013 DENDERMONDE Ladingzekering cat. C DLZ1

27 feb 2013 ROESELARE EHBO-initiatie Transport REH1

(*) VRIJGESTELD?
Voor het transporteren van eigen goederen en materieel (ook producten) geldt een 

vrijstelling voor zover de bestuurder geen beroepsmatige chauffeur is. Meer info 

over dit onderwerp vind je op www.boerenbond.be.

– om de verplichtingen rond vakbe-
kwaamheid na te komen – beschikken 
over een getuigschrift van basiskwalifi -
catie C. Hiervoor moet je slagen voor 
een examen. Het bewijs van vakbe-
kwaamheid is maximaal 5 jaar geldig. 
Om het te verlengen, moet je getuig-
schriften van nascholing kunnen 
voorleggen. Binnen een periode van
5 jaar moet je ten minste 35 kredietpun-
ten verwerven door naschoolse vorming 
in een hiervoor door de overheid erkend 
opleidingscentrum. Een nascholings-
module van minimaal 7 uur bij een 
erkend opleidingscentrum levert 5 
kredietpunten op. Bestuurders die uiter-
lijk op 9 september 2009 hun rijbewijs C 
haalden, zijn vrijgesteld van de verplich-
ting om dit getuigschrift te halen. Zij 
moeten wel – door voldoende nascho-
ling te volgen – ten laatste tegen 9 
september 2016 beschikken over de 
nodige kredietpunten om de geldig-
heidsduur van hun rijbewijs van groep C 
met vijf jaar te verlengen.

Conclusie
Het is altijd de verantwoordelijkheid van 
de bestuurder om ervoor te zorgen dat 
hij de verplichtingen nakomt als hij op 
de openbare weg rijdt en dus beschikt 
over een geldig rijbewijs. Ieder moet 
voor zichzelf eens duidelijk omschrijven 
welke goederen/welk materiaal hij 
vervoert, voor wie en met welk type 

• Leden van AVBS kunnen tegen een voordeeltarief hun attest van medische 
keuring verkrijgen via Attentia. Wil je hierover meer weten, neem dan 
contact op met het AVBS-secretariaat. 

• Wie de vorming rond vakbekwaamheid moet volgen, kan hiervoor bij NCBL 
terecht tegen een voordeeltarief. Meer info via ncbl@boerenbond.be of
016/28.61.11.

• Voor arbeiders biedt EDUplus vorming rond vakbekwaamheid aan via 
bepaalde erkende rijscholen. De volledige loonkost van de werknemer 
tijdens de opleiding wordt gedragen door het sociaal fonds. De opleidings-
kosten worden door de rijschool gefactureerd aan de werkgever. Meer info 
via info@eduplus.be of 09/245.28.40.

voertuig. Op basis daarvan wordt dan 
duidelijk over welk rijbewijs en welke 
bijbehorende attesten hij al dan niet 
moet beschikken.

Voor meer informatie hierover
contacteer AVBS-consulent
Jan Vancayzeele.

sierteelt&groen nr21 laatste.indd   25 19/12/12   15:46



OP DE WEG

26     Sierteelt&Groenvoorziening 21 • 15 december 2012

EXTRA

Voor wie?
Deze gedeeltelijke vrijstelling van 
bijzondere accijns is mogelijk bij vervoer 
van goederen voor eigen rekening of 
voor rekening van derden met een 
motorvoertuig of een samenstel van 
voertuigen dat uitsluitend bestemd is 
voor het goederenvervoer over de weg 
en waarvan de maximaal toegelaten 
massa gelijk is aan of meer is dan
7,5 ton. 

Hoeveel kan je recupereren?
Het te recupereren bedrag varieert 
naargelang de periode van aankoop van 
diesel aangezien de bijzondere accijns 
zowel verhoogd als verlaagd kan worden 
als gevolg van een dalende of stijgende 
prijs van diesel. Dit is het zogenaamde 
“cliquet-systeem”. De laatste wijziging 
van deze bijzondere accijns was een 
verlaging op 17 november 2011. Voor de 

Land- en tuinbouwers kunnen vrijstelling van accijnzen krijgen voor onder andere het gebruik van 
gasolie, zware olie, gas en elektriciteit op het bedrijf. Maar in bepaalde gevallen kunnen zij ook 
beroep doen op een gedeeltelijke vrijstelling van accijns op diesel voor transport op de weg. Dit 
systeem van vrijstelling staat bekend onder de naam ‘professionele diesel’ waarbij de verhoging 
van de bijzondere accijns ten opzichte van een referentiebelastingsniveau kan gerecupereerd 
worden. 

Carla Siongers, tuinbouwconsulent Boerenbond

PROFESSIONELE DIESEL, 
OOK VOOR U?

aankopen na deze datum kan een bedrag 
van 76,30 euro per 1000 liter diesel 
gerecupereerd worden.

Hoe?
Een eerste stap om in aanmerking te 
komen voor het recupereren van 
bijzondere accijns is je laten registreren 
om een vergunning energieproducten 
en elektriciteit te bekomen. Deze 
procedure verloopt via dezelfde proce-
dure als de andere accijnsvrijstellingen 
(zelfde aanvraagformulier). In dit geval 
dien je je te registreren als “eindgebrui-
ker” met productcode “22”. Hierbij geef 
je ook een geschat verbruik op en voeg 
je best ook een kopie van inschrijvings-
bewijs van het voertuig toe.
Je vindt het registratiedocument voor de 
aanvraag van de vergunning op http://
minfi n.fgov.be (In het menu aan de rech-
terzijde kies je voor ‘Formulieren’. 

Onder de administratie ‘Douane en 
accijnzen’ vind je de folder ENERELEC 
waaronder het registratiedocument te 
vinden is: Energieproducten en elektri-
citeit.2011 NL. Bezorg het ingevulde 
formulier aan de gewestelijke directie 
Douane & Accijnzen (zie contactgege-
vens in het kader).
Indien de vergunning toegekend wordt 
en je voldoet aan de voorwaarden, dan 
kan je terugbetaling vragen van de 
teveel betaalde accijns via het daarvoor 
bestemde formulier (voor aankopen na 
de toekenningsdatum op de vergun-
ning). De voorwaarden hebben betrek-
king op het bijhouden van een voorraad-
administratie. 

Voorraadadministratie door eindge-
bruikers met eigen opslagcapaciteit
Dient deze opslag uitsluitend voor eigen 
gebruik, dan moet een voorraadadmi-
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nistratie bijgehouden worden met 
volgende elementen: 
• de situatie op dag 0 (bijvoorbeeld de 

dag dat je je aanvraag doet) om 0 uur 
en op 1 januari om 0 uur van de 
volgende jaren; 

• de aangekochte hoeveelheden met 
referentie naar de leveringsdata en de 
aankoopfacturen; 

• per tankbeurt=
- datum & uur – hoeveelheid – num-

merplaat voertuig - kilometerstand 
voertuig - identiteit chauffeur of 
persoon die tankt

Voor het terug te vorderen bedrag is de 
leveringsdatum en het volume bepa-
lend, niet de afzonderlijke tankbeurten. 
Tankbeurten van voertuigen die niet in 
aanmerking komen voor de terugbeta-
ling, maar die eveneens bevoorraad 
worden aan dezelfde interne pomp, 
dienen ook te worden opgenomen in de 
voorraadadministratie.
Indien deze opslag ook gebruikt wordt 
voor verkoop aan derden, dan dient een 
voorraadadministratie bijgehouden te 
worden waarbij elke tankbeurt aan het 
offi cieel geldende tarief afgerekend 
wordt en wordt telkens ten laatste de 
dag volgend op een verhoging/verlaging 
van de bijzondere accijns een voorraad-
aangifte opgemaakt.
Indien een vervoerder tankt bij een 
andere vervoerder, dan dienen de 
tankbeurten die voor de terugbetaling in 
aanmerking komen, opgenomen te 
worden in de terugbetalingsaanvraag 
van de vervoerder die over de opslagca-
paciteit beschikt. De eigenaar van de 
opslag maakt een factuur voor de 
vervoerder die tankt.
Voor aankoop van brandstof in groep 
dient er een specifi eke procedure 
gevolgd te worden, die terug te vinden is 
in de handleiding professionele diesel.

Eindgebruikers zonder eigen opslag-
capaciteit
De leverancier of pomphouder stelt een 
factuur op waarop de volgende gege-
vens vermeld moeten zijn:
• datum tankbeurt - adres van het 

tankstation - type en hoeveelheid 
brandstof - totale prijs - nummerplaat 
voertuig

Op globale facturen moet een duidelijk 
onderscheid gemaakt worden tussen de 
verschillende tarieven. Er moet bijvoor-
beeld duidelijk vermeld zijn in welke 

cliquet-periode de tankbeurt heeft 
plaatsgevonden. 
De facturen dienen niet mee ingediend 
te worden bij de aangifte voor terugbe-
taling maar dienen wel bewaard te 
worden. Facturen opgesteld naar 
aanleiding van een betaling in contan-
ten, geven geen recht op een terugbeta-
ling van de te veel betaalde bijzondere 
accijns!
Meer info vind je ook in de handleiding 
professionele diesel.

Praktisch
De nodige formulieren en een handlei-
ding kan je terugvinden op http://minfi n.

fgov.be, in het menu aan de rechterkant 
ga je naar ‘Formulieren’, onder ‘admi-
nistratie: Douane & Accijnzen’ vind je 
zowel het aangifteformulier voor 
terugbetaling als de handleiding terug. 
Met algemene vragen omtrent profes-
sionele diesel kan je tijdens de kantoor-
uren terecht bij de Centrale Administra-
tie der douane en accijnzen – Dienst 
Accijnsprocedures op 02/576.62.31 of 
02/576.31.46 of 02/576.55.34.
Indien je vragen hebt over een reeds 
ingediende terugbetalingsaanvraag, kan 
je contact opnemen met de Gewestelijke 
Directie Brussel – Dienst professionele 
diesel op het nummer 02/577.17.70.

▲ Eindgebruikers met eigen opslagcapaciteit moeten een voorraadadministratie bijhouden

Adressen gewestelijke directies Douane & Accijnzen (dd 20/11/2012)

- Gewestelijke Directie van Antwerpen, Ellermanstraat 21 te 2060 Antwerpen
 Tel.: 0257 756 60 – Fax: 0257 965 04 – E-mail: gew.dir.da.antwerpen@minfi n.fed.be;
- Gewestelijke Directie van Brussel, Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower,
 Kruidtuinlaan 50 – Bus 320 te 1000 Brussel
 Tel.: 0257 734 40 – Fax: 0257 961 07 – E-mail: gew.dir.da.brussel@minfi n.fed.be;
- Gewestelijke Directie van Gent, R.A.C. “Ter Plaeten”, Sint-Lievenslaan 27 te 9000 Gent
 Tel.: 0257 731 10 – Fax: 0257 962 51 – E-mail: gew.dir.da.gent@minfi n.fed.be;
- Gewestelijke Directie van Hasselt, Voorstraat 43 – bus 70 te 3500 Hasselt
 Tel.: 0257 617 50 – Fax: 0257 979 41 – E-mail: gew.dir.da.hasselt@minfi n.fed.be;

Noot:
Indien de aanvrager over meerdere exploitatiezetels zou beschikken die in het ambtsgebied van 
meerdere gewestelijke directies zijn gelegen, dan moet de aanvraag worden gericht aan de 
Centrale Administratie der douane en accijnzen, Dienst Accijnsprocedures, North Galaxy, 
Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel (Tel.: 0257 631 46, 0257 662 31, 0257 655 34 of
0257 632 66 – Fax: 0257 95129 – E-mail: accijnsprocedures.douane@minfi n.fed.be).
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