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Door de hogere belasting op Belgische bedrijfswagens, denken nogal wat 
bedrijfsleiders eraan om met een Luxemburgse nummerplaat te gaan rijden 
in België.  
Kan dat zo maar? 

Het principe is duidelijk.  

Als u in België woont, mag u alleen met een Belgische nummerplaat op uw 
wagen rijden. 
 
 Dit betekent meteen dat u de Belgische BIV en verkeersbelasting moet 
betalen.  
 

Op het algemeen principe is er één uitzondering.  

 
Als u in België woont, maar werkt voor een buitenlandse werkgever en met 
een bedrijfswagen (van die werkgever) rijdt, dan mag u nog wel met 
buitenlandse nummerplaten in België rijden. 
 
Werkt u dus in Luxemburg en rijdt u met een bedrijfswagen van uw 
Luxemburgse werkgever, dan mag u met Luxemburgse nummerplaten in 
België rijden.  
 

Let wel, deze uitzondering  

 
geldt enkel voor werknemers, dus niet voor bedrijfsleiders van een 
buitenlandse of Luxemburgse firma.  
Bedrijfsleiders die in België wonen, maar een Luxemburgse firma hebben, 
moeten met een Belgische nummerplaat op hun (firma)wagen rijden.  
 
Bovendien moeten de Belgische werknemers die in Luxemburg werken en 



 

met een bedrijfswagen met Luxemburgse nummerplaten rijden, een btw-
attest aan boord van hun wagen hebben.  
 
Om dit attest in België te krijgen, moet men een bewijs kunnen voorleggen 
van de Luxemburgse sociale zekerheidsdienst.  
 
Dit is nodig om mogelijke misbruiken te vermijden. 
 

Hoe zit het met de Luxemburgse ‘cross-borderleasing’?  

 
Dit is de situatie waarbij u als zelfstandige een wagen leaset in Luxemburg.  
Dit kan, maar u moet de wagen als voornaamste gebruiker zelf inschrijven 
in België.  
 
U zal dus met Belgische nummerplaten moeten rijden en de Belgische BIV 
en verkeersbelasting moeten betalen.  
Het voordeel zit echter in de Luxemburgse btw. De Luxemburgse 
leasingmaatschappij zal u de Luxemburgse btw aanrekenen. Deze btw kunt 
u niet in België, maar wel in Luxemburg recupereren voor een veel hoger 
percentage (80 à 90% in plaats van 50% in België).  
U moet die btw wel in Luxemburg via speciale formulieren terugvragen. 
 

Als u de regels voor de inschrijving van voertuigen niet volgt, wordt u 

strafrechterlijk vervolgd. 

Als u in België woont, bent u verplicht uw voertuig in te schrijven.  

Op die regel zijn er enkele uitzonderingen: 

 U huurt een voertuig, ingeschreven in het buitenland, voor 

maximaal 6 maanden. 

 U werkt voor een buitenlandse werkgever en uw voertuig is 

ingeschreven in het buitenland onder de naam van de werkgever. 

 U werkt als ambtenaar voor een internationale instelling in een 

andere EU-lidstaat en uw voertuig is ingeschreven in het buitenland. 

In dat geval moet u een accreditatiekaart van de werkgever in het voertuig 

hebben. 

 

Als u niet in België woont en u komt voor een korte periode naar 

België, 

 dan mag u met uw voertuig rijden als het voldoet aan de volgende 

voorwaarden: 

 Het voertuig is ingeschreven in een lidstaat van de EU of in een 

staat die de internationale conventies van het wegverkeer ondertekend 

heeft. 

 Het voertuig draagt de nummerplaten die verplicht zijn in het land 



 
 
 

 

waar het is ingeschreven. 

 Op de achterkant van het voertuig staan de kenletters van de staat 

waar het is ingeschreven. 

 
Een andere mogelijkheid is dat u niet in België woont en uw 
voertuig tijdelijk is ingeschreven in België.  

Dat kan onder meer het geval zijn als het voertuig bestemd is voor: 

• de export 

• inschrijvingen voor CD (diplomatieke functies), Shape (Algemeen 

Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa) en NAVO 

• personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische 

gemeente 

• mensen die bezig zijn met een regularisatieprocedure voor een 

verblijfsvergunning 

 

U moet de inschrijving van uw voertuig aanvragen met het roze 

formulier 'aanvraag tot inschrijving'.  

 

U vult dit formulier zorgvuldig en correct in en hierna zijn er twee 

mogelijkheden:  

de snelste manier is met het ingevulde document naar uw makelaar of 

verzekeraar gaan. Hij schrijft uw voertuig in via het internet en u ontvangt 

uw kentekenbewijs en nummerplaat vanaf de volgende werkdag.  

Een andere mogelijkheid is dat u zelf het document terugstuurt naar de 

DIV.   

Nadat de DIV uw gegevens in haar bezit heeft, zult u een 

inschrijvingsbewijs ontvangen. 

Als u uw wagen wil uitschrijven (uw kentekenplaat wil laten schrappen), 

moet u uw nummerplaat terugsturen naar de DIV. Als u de beslissing heeft 

genomen om geen gebruik meer te maken van uw voertuig doet u dit best 

zo snel mogelijk aangezien u verkeersbelasting blijft betalen zolang de plaat 

niet geschrapt is. 

U kunt uw officiële kentekenplaat (met stempel achterop) terugbezorgen 

aan de DIV op twee manieren: 

• U stuurt uw plaat per post op naar DIV – dienst schrappingen, 

Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel. 

• U deponeert uw nummerplaat in de daartoe voorziene bus aan de 



 

loketten of bijgebouwen van de DIV. 

 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 


