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MTM en MTMS 
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 Maximaal Toegelaten Massa (MTM) 

 = massa voertuig + toegelaten massa lading 

 

 Maximaal Toegelaten Massa Sleep (MTMS) 

 = massa voertuig + massa aanhangwagen + 
toegelaten massa lading 

 



Welk rijbewijs? 
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Rijbewijs C 

 Rijbewijs C: 
 MTM > 3500 kg 
 Aanhangwagen mag tot max. MTM 750 kg 

 Rijbewijs C+E: 
 Samenstel van cat. C met aanhangwagen met een MTM > 

750 kg 

 Rijbewijs C1: 
 MTM > 3500 kg en < 7500 kg 
 Aanhangwagen mag tot MTM 750 kg 

 Rijbewijs C1+E: 
 Samenstel van cat. C1 met aanhangwagen MTM > 750 kg 
 MTM samenstel < 12000 kg 
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Medisch attest rijgeschiktheid 

 Bestaat uit: oogtest, algemeen onderzoek en vragenlijst 
 Geldigheid: 

5 jaar geldig indien < 70 jaar 
Vanaf 70 jaar: max. 1 jaar geldig 
Dwz: medische keuring vanaf 66 jaar tot 70 jaar heeft een 

geldigheid tot 71 jaar. Vanaf dan elk jaar hernieuwen. 

 Erkende arbeidsgeneeskundige dienst: 
Voordeeltarief BB leden bij Attentia 31 maart 2016: 

onderzoek met ogentest (82 euro leden BB) 
onderzoek zonder ogentest (62 euro leden BB) 

ogentest niet nodig indien attest van je oogarts (< 3 
maand) 
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Locaties voor medisch onderzoek 
PROVINCIE LOCATIE TELEFOONNUMMER 

Antwerpen Oudaan 18 in 
Antwerpen 

03 259 01 30 

Limburg Stadsomvaart 7 in 
Hasselt* 

011 26 03 90 

Vlaams-Brabant Wybranlaan 40  
1070 Anderlecht 
  
Keizer Karellaan 584 
in Brussel 
(gelijkvloerse 
verdieping)* 

02 263 08 74 
  
  
  
02 263 08 70 
  

Oost-Vlaanderen Sluisweg 1 in Gent 09 243 40 10 

  Kluisweg 13  
9400 Ninove 

 054 51 22 99 
  

West-Vlaanderen Jan Mahieustraat 25-
27 in Roeselare 

09 258 19 19 

  Kasteelstraat 29 in 
Kortrijk (3de 
verdieping) 

056 24 09 06 
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Vakbekwaamheid 

– Rijbewijs C behaald voor 9 sept 2009:  
uitstel tot 9 sept 2016 

– 35 kredietpunten vereist per 5 jaar 

– Totaal per 5 jaar: 5 sessies van 7 uur volgen 

– Vrijstellingen: 
• Voertuigen < 45 km/h (tractoren traag vervoer) 

• Vervoer materiaal en machines voor uitvoer werken 
(tuinaannemers) 

• Vervoer niet hoofdactiviteit van de bestuurder 

• Niet-commercieel goederenvervoer (privé-doeleinden) 

• Vervoer voor derden dus steeds uitgesloten 
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Rijbewijs tractoren 

• Geboren voor 1 oktober 1982:  
  geen rijbewijs nodig, ongeacht het gebruik 

  max. 40 km/h (traag vervoer) 

• Geboren vanaf 1 oktober 1982:  
• Niet landbouwgebruik: rijbewijs i.f.v. MTM 

• B voor MTM tot max. 3500 kg 

• C voor MTM > 3500 kg 

• E voor aanhangwagen MTM > 750 kg 

• Landbouwgebruik: rijbewijs G 
• 16 - 18 jaar: tot 20 ton MTM 

• > 18 jaar: tot 44 ton MTM 
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Witte/rode diesel tractoren 

• Rode nummerplaat  

– uitsluitend land- of bosbouwgebruik : rode diesel 

– gemengd gebruik (> 50 % land- of bosbouw) :  
rode diesel maar voor niet-landbouwgebruik 
aanvullende accijns betalen 

• Witte nummerplaat  

– MTM tot max 3500 kg = rode diesel 

– MTM > 3500 kg = witte diesel 
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Periodieke keuring tractoren 

• Rode nummerplaat en uitsluitend land- of 
bosbouwgebruik => éénmalige keuring bij in 
verkeerstelling 

 

• Witte nummerplaat op basis van MTM: 
– Tot max. 3500 kg: vrijstelling keuring 

– Vanaf 3500 – 7500 kg: 2-jaarlijkse keuring 

– > 7500 kg: jaarlijkse keuring 

• 1e periodieke keuring: 
– Uiterlijk 1 november 2015 
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Vrijstelling tachograaf 

• MTM ten hoogste 7.5 ton: 
– Vervoer materiaal en machines 
– Beroepshalve (naar en van de eigen werf) 
– Vervoer ≠ hoofdactiviteit 
– Vrijstelling binnen een straal van 50 km 

• Traag vervoer (< 40 km/h): 
– Vrijstelling binnen een straal van 100 km 

• KB 9 april 2007: 
– Goederenvervoer voor land-, bos- en tuinbouw  
– In kader eigen beroepsactiviteit 
– Niet geldig indien vervoer voor derden! 
– Vrijstelling binnen straal van 100 km 
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Moet mijn werfmachine  
een nummerplaat hebben? 

• Als deze op de openbare weg komt, je een 
nummerplaat en verzekering hebben.  

• Het gevaar schuilt er in als er zich een ongeval 
voordoet. Je bent niet verzekerd voor schade aan 
derden. 
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Het Vlaams aslastendecreet 

• MTM voertuig volgens het keuringsbewijs: 

– Voor bestelwagens is dit maximum 3,5 ton.  

– Voor vrachtwagens met 2 assen is dit maximaal 19 ton (max. 7 
ton op vooras en max. 12 ton op de achteras).  

– Voor een trekker met 2 assen + oplegger met 3 luchtgeveerde 
assen is dit maximaal 44 ton. 

• max. massa per dragende as is 10 ton 

• max. massa per aangedreven as is 12 ton 

• Het Vlaams aslastendecreet voorziet zware sancties voor 
voertuigen die het wegdek beschadigen door overladen. 

• Elke asoverlading van minder dan 500 kg kan reeds een 
boete met zich meebrengen van € 275,00 tot € 27.500,00 
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Kilometerheffing vrachtwagens 
• Vanaf 1 april 2016 
• Vanaf MTM meer dan 3,5 ton (trekkend voertuig) 
• Elke verreden km op tolwegen registreren en 

belasten 
– Systeem gebaseerd op satelliet technologie 
– Via GSM-technologie doorgeseind naar 

verwerkingscentrum 
– Op basis van geldende tarieven opmaak factuur. 

 

14 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq0oCljcrJAhXK2xoKHfPWCHEQjRwIBw&url=http://pub.be/nl/viapass-informeert-over-kilometerheffing/&bvm=bv.108538919,d.d2s&psig=AFQjCNGiYu6fRkgfdIHpbexnSKNgGk3Pmg&ust=1449589884529327
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnpubqjcrJAhWIVxoKHQfqAhkQjRwIBw&url=http://www.engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=15250&titel=Nieuwe Belgische kilometerheffing voor vrachtwagens: hoe werkt het? (+video)&category=nieuws&bvm=bv.108538919,d.d2s&psig=AFQjCNGiYu6fRkgfdIHpbexnSKNgGk3Pmg&ust=1449589884529327


Kilometerheffing vrachtwagens 

Combinatie (terrein of bestel)wagen + aanhangwagen ? 
• MTM trekkend voertuig is bepalend 
• NIET onderhevig a/d km-heffing: 

– MTM trekkend voertuig tot max. 3500 kg 
– Trekkend voertuig ingeschreven als personenwagen 

• WEL onderhevig a/d km-heffing: 
– MTM trekkend voertuig >3500 kg  
– Volledig MTMS bepaalt niveau km-heffing 

Vrachtwagens ? 
• Vanaf MTM 3,5 ton 
• MTMS (F3 op inschrijvingsbewijs) dient ingegeven bij de 

registratie 
• D.w.z. dat de ganse sleep in rekening wordt gebracht. 
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Kilometerheffing vrachtwagens 

• Heffing verschuldigd op: 
– Een aantal autosnelwegen 
– Beperkt aantal gewestwegen 

• Heffing berekend op basis van: 
– MTM 
– Euroklasse 
– Wegtype 
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Tolwegennet: huidig netwerk 
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Tarieven  
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Euro-

norm 3,5t-12t 12t-32t 32t- 3,5t-12t 12t-32t 32t-

0 0,146 0,196 0,200 197 158 156

1 0,146 0,196 0,200 197 158 156

2 0,146 0,196 0,200 197 158 156

3 0,126 0,176 0,180 170 142 141

4 0,095 0,145 0,149 128 117 116

5 0,074 0,124 0,128 100 100 100

6 0,074 0,124 0,128 100 100 100

gemiddeld 0,115 0,165 0,169 156 133 132

100 168 173

wijziging° -35% -7% -8%

tonnage Euro-6 = 100



Schema: werking 
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Kilometerheffing vrachtwagens 

• Installatie van een ‘On Board Unit’ (OBU) ! 

• Installatie via zuignappen aan vooruit + 12 
Volt aansluiting 
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Hoe een OBU bestellen? 

• Road User Portal:  
– www.satellic.be   

– toegang tot eigen, gepersonaliseerde en beveiligde zone 

– Registratie bedrijf en zijn voertuigen 

– één of meerdere OBU's te bestellen 

– OBU's en de voertuigen te koppelen en te ontkoppelen 

– alle gegevens van het bedrijf en van de voertuigen op een 
gemakkelijke en toegankelijke manier te beheren.  

– Na het doorgeven van de bestelling en het betalen van een 
waarborg van 135 euro per toestel, worden de online 
bestelde OBU’s geleverd via de post. 

http://www.satellic.be/


Hoe een OBU bestellen? 

• Service punt:  
– OBU af te halen in één van de service punten  
– Te vinden aan de landsgrenzen (https://www.satellic.be/nl-

NL/servicepoints ).  
– OBU verkrijgbaar via fast-track registratie door : 

• de boorddocumenten van het voertuig te scannen,  
• de gegevens in te voeren via het touchscreen van de tolterminal, 
• onmiddellijk de waarborg te betalen. 

– Nadien moet de gebruiker evenwel inloggen op de Road User 
Portal en een volledige registratie uitvoeren.  

– Aan service punten kan slechts één OBU per keer worden 
afgehaald. 

– Het voordeel is dat de gebruiker het toestel meteen kan 
meenemen. 

https://www.satellic.be/nl-NL/servicepoints
https://www.satellic.be/nl-NL/servicepoints
https://www.satellic.be/nl-NL/servicepoints
https://www.satellic.be/nl-NL/servicepoints


• Wanneer betaalt u? 
– Kiest u voor pre-paid 

• betalen voor u begint te rijden 

• dan moet u uw OBU vooraf opladen.  

• uw resterende saldo op elk moment te zien op de OBU en de 
Road User Portal. 

– Kiest u voor post-paid  
• eerst rijden en later betalen 

• via kredietkaart (Visa of Masterkaart) of tankkaart,  

• de betalingen uitgevoerd via het normale proces van de 
kaartuitgever. 

 

Kilometerheffing vrachtwagens 



Verlaging tarieven/compensaties 

• Vooral voor de gewichtsklasse 3,5 tot 12 ton werden de 
tarieven uit het initiële voorstel verlaagd.  

• Tevens werd het tarief van de twee meest 
milieuvriendelijke voertuigklassen (Euronorm 5 en 6) 
gelijkgeschakeld.  

• Verder voorziet de Vlaamse regering in een aantal 
financiële compensaties:  
– Een afschaffing van het eurovignet 

– Een afschaffing van de verkeersbelasting voor voertuigen 
tussen 3,5 en 12 ton 

– Een vermindering van de verkeersbelasting voor de andere 
voertuigen 

– De fiscale aftrekbaarheid van de heffing  
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Eurowegenvignet 

• Eurovignetten uitgegeven vanaf 1 nov 2015 : 

– Geldigheidsduur automatisch beperkt tot 1 april 
2016 

• Eurovignetten uitgegeven vóór 1 nov 2015 : 

– Een terugbetaling kan aangevraagd worden voor de 
resterende geldigheidsduur na 1 april 2016.  

– De aanvraag kan on-line gebeuren via het digitaal 
loket of via het daartoe bestemde formulier 

 


