FAQ
1. wij willen onze werknemers vervoeren met een volumewagen, kan dit?
¾ Ja . het voertuig op zich speelt geen rol (≤8+1). Dit is werknemersvervoer en dient met het
attest in te vullen en bij de reisweg zegt men “vervoer van werknemers van en naar de werf,
reisweg afhankelijk van de locatie van de werf”.
2. Krijgen wij met dit attest automatisch vrijstelling van verkeersbelasting?
¾ Neen. U dient één exemplaar van dit attest over te maken aan de Vlaamse belastingdienst,
Vaartstraat 16 te 9300 Aalst. Zij zullen dan het nodige doen.
3. Moet een bestuurder van een voertuig dat gebruikt wordt door een vzw en voor eigen rekening
beschikken over een medisch attest (geneeskundige schifting)?
¾ Neen. Deze bestuurder moet geen medisch onderzoek ondergaan.
4. Indien we een attest aanvragen, maar wat de reisweg betreft, hebben we buiten onze vaste
verplaatsingen ook vervoer die niet altijd op voorhand gewesten is. Is dit ok om toch een attest aan
te vragen?
¾ Ja. Ten eerste zijn er de vaste verplaatsingen, wat geregeld vervoer is.
¾ Ten tweede is het vervoer dat niet altijd op voorhand geweten is, maar kadert in de functie
van de behoeften van de gebruiker in orde en dient zo geformuleerd te worden in de
reisweg. Bij sporadische verplaatsingen dient toch een frequentie aangegeven te worden
(bv. Maandelijks, wekelijks,…). Als men individuele uitstappen met bewoners doet waarbij
de locatie veranderlijk si, dient men dit zo in te vullen en dient het adres van de locatie(s)
steeds aanwezig te zijn in het voertuig. Als er jaarlijks terugkerende uitstappen zijn, dient
men aan te geven in welke tijdsperiode deze uitstappen gedaan worden (bv. paasvakantie,
zomervakantie,…).
5. Is vrijstelling van verkeersbelasting het enige doel van het attest?
¾ Neen. Een attest stelt je in orde met de Vlaamse wetgeving betreffende personenvervoer
over de weg. De vrijstelling is een bonus en wordt door de Vlaamse belastingdienst
behandeld. Dit is een volledig aparte dienst. Ben je niet in orde met de wetgeving, m.a.w.
beschik je niet over een attest, dan riskeer je bij controle van de politie een boete van 990€.
6. wordt het attest automatisch verlengd na 5 jaar?
Neen, na 5 jaar dient u een nieuwe aanvraag in te dienen, m.a.w. een nieuw attest in te
vullen samen met een reisweg en dit naar onze diensten over te maken.
7. Als ik een nieuwe wagen koop, krijg ik ook een nieuwe nummerplaat. Geldt het attest van de
vorige wagen hiervoor?
Neen, het attest is nummerplaatgebonden. Er dient dus een nieuw attest aangevraagd te worden
8.Als mijn reisweg wiijzigt, moet ik dit melden?

Ja, de nieuwe reisweg wordt dan door onze diensten gewaarmerkt en naar u teruggestuurd om bij
het attest te voegen.

Moet er bij een overeenkomst steeds een gedetailleerde reisweg vermeld en/of bijgevoegd te
worden? Inderdaad. Ook het tarief dient steeds vermeld te worden in de overeenkomst.

