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        ZELE, 19/03/2015 

 

Betreft: Invoering van een kilometerheffing in België vanaf 01 februari 2016 

en de impact ervan op de transportkosten.  

Beste Klant, 

Zoals u wellicht heeft vernomen zal België in 2016 een kilometerheffing invoeren voor het 
gebruik van wegen en autosnelwegen. 

Niet alle modaliteiten van deze kilometerheffing zijn definitief, maar het lijkt ons toch belangrijk 

om u nu reeds te verwittigen dat de invoering van deze kilometerheffing ons zal noodzaken 

onze transportprijzen te herzien.  

Op basis van de reeds ontvangen informatie blijkt duidelijk dat deze kilometerheffing een 
substantiële impact zal hebben op de kostprijs van onze transporten. 

Vandaag betaalt de vervoerder jaarlijks 1250 € voor het eurovignet voor een euro-5 voertuig. 

Hierdoor kan men gebruik maken van het wegennet in België, Nederland en Luxemburg.  Door 

de invoering van de kilometerheffing in België is de vervoerder nog steeds genoodzaakt om het 

eurovignet aan te kopen om transporten van/naar, alook het transitverkeer door Nederland en 
Luxemburg te kunnen uit voeren. 

Uit de eerste ramingen blijkt dat de kilometerheffing in België, met uitzondering van het 

Brussels Gewest, naargelang het traject, een gemiddelde verhoging tot 800% van de kost voor 
het gebruik van de wegeninfrastructuur met zich zal meebrengen. 

Wij zullen u uiteraard verder op de hoogte houden van zodra alle modaliteiten van de 

kilometerheffing gekend zullen zijn. 

Wij vragen u echter nu reeds rekening te houden met de meerkost die deze kilometerheffing 
met zich zal meebrengen en eventueel uw sectororganisatie in kennis te stellen. 

Wees ervan overtuigd dat wij deze politieke beslissing genomen buiten onze wil enkel maar 
kunnen betreuren. 

Wij hopen op uw begrip te mogen rekenen. 

Met de meeste hoogachting, 

 

Claeys Tom 

Zaakvoerder – Transport Heirwegh BVBA.  
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