
 

Het Eurovignet: wat gaat er veranderen 

Zoals bij de meesten bekend gaat op 1 april 2016 de Belgische kilometerheffing van start. Dit heeft 

een invloed op het huidige Eurovignet. In een eerder verschenen artikel heeft u al kunnen lezen dat 

het Eurovignet in België vanaf 1 april komt te vervallen http://bit.ly/1gFG41z.  

Veranderingen eurovignet na 1 april 2016 

Er doen zich vanaf 1 april 2016 twee belangrijke veranderingen voor. Ten eerste zal er geen 

eurovignet meer nodig zijn in België. Dit heeft echter geen invloed op de verdere werking en kosten 

van het huidige eurovignet.  

Ten tweede kan men het eurovignet vanaf de invoering van het nieuwe Belgische tolsysteem in 

België niet meer via de reguliere kanalen te verkrijgen, dit gaat dan alleen nog via serviceaanbieders 

als DKV Euro Service. 

Toch hebben voertuigen met een Belgische kenteken het eurovignet  in sommige gevallen nog 

nodig. Want wanneer in Nederland, Luxemburg, Zweden of Denemarken wordt gereden is een 

eurovignet nog steeds verplicht.  

Aanvraag van een nieuw eurovignet vanaf 1 november 2015 

Wanneer er vanaf 1 november een nieuw vignet wordt aangevraagd zal de geldigheidsduur hiervan 

tot april 2016 lopen.  Stel het vignet wordt besteld op 20 november dan zal er een bedrag voor 5 

maanden worden afgeschreven. Officieel loopt het eurovignet dan tot 20 april, deze 20 extra dagen 

worden achteraf automatisch terug gestort.  

Belangrijk is dat u een nieuw eurovignet moet aanvragen wanneer u na 1 april deze nodig heeft voor 

Nederland, Zweden, Denemarken en/of Luxemburg.  

Reeds aangevraagd eurovignetten voor 1 november 2015 

De vignetten die zijn aangevraagd voor 1 november met een geldigheidsduur van na 1 april 2016 

worden niet automatisch gecompenseerd. Stel het eurovignet is enkel aangeschaft voor België en de 

geldigheidsduur loopt tot 1 mei dan kan er voor die laatste maand terugbetaling worden 

aangevraagd. Dit gaat dus niet automatisch maar kan vanaf 1 januari 2016 tot 30 april 2016 via 

www.eurovignettes.eu, hier worden geen administratiekosten in rekening gebracht en er hoeven 

geen bewijsstukken worden ingeleverd.  

Houdt u er wel rekening mee dat de eurovignetten na 1 april nog wel geden in Nederland, Zweden, 

Luxemburg en Denemarken. Wanneer u het vignet ook voor deze landen gebruikt dan hoeft u geen 

terugbetaling aan te vragen maar kunt u het vignet gewoon blijven gebruiken.  
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