
1. Een premie van 2.500 tot 5.000 euro - inclusief btw - wordt toegekend voor elk nieuw voertuig met 

een maximaal toegelaten massa (MTM) vanaf 3,5 ton dat rijdt op gecomprimeerd aardgas (CNG) of 

vloeibaar aardgas (LNG) en dat in België op de markt wordt gebracht en verkocht aan een onderneming 

waarvan de zetel in België is gevestigd of aan een stad of gemeente die in België is gelegen.

2. De premie voor een voertuig met een MTM tussen 3,5 en 12 ton bedraagt 2.500 euro.  

De premie voor een voertuig met een MTM van meer dan 12 ton bedraagt 5.000 euro.

3. Het aantal premies per onderneming is beperkt tot twee. 

4. De bestelbon voor het voertuig bij een dealer van de vrachtwagenmerken met vestiging 

in België moet gedateerd zijn tussen 1 mei 2022 en 31 december 2022. 

5. De dealers van de merken die aan de actie deelnemen, komen niet in aanmerking voor de premie. 

6. De betrokken voertuigen moeten bestuurd worden door houders van een rijbewijs B of C. 

7. De premie kan worden gecumuleerd met de commerciële acties van de deelnemende  

constructeurs tijdens de in punt 4 vermelde periode, alsook met de premies die door de federale, 

gewestelijke of gemeentelijke overheden worden toegekend. De premie moet zijn aangevraagd  

tijdens de in punt 4 genoemde periode. Aanvraagformulieren kunnen worden gedownload via  

www.gas.be/nl/premies. Aanvragen moeten naar behoren worden ingevuld, hetzij door de 

onderneming zelf, hetzij door de dealer van één van de deelnemende merken en worden gemaild 

naar ngv@gas.be. Zodra het toegewezen budget is overschreden, zal dit worden vermeld onder de 

hierboven vermelde link. 

8. De dealer -bij wie de onderneming een CNG- of LNG-vrachtwagen wenst te bestellen- of de 

onderneming moet via www.gas.be/nl/premies controleren of de premie nog beschikbaar  

is voordat in de overeenkomst tussen de dealer en de onderneming melding wordt gemaakt  

van de premie van 2.500 tot 5.000 euro. 

9. De betaling geschiedt binnen 15 dagen nadat de dealer of de koper van het voertuig een kopie van  

het officiële inschrijvingsbewijs van het CNG- of LNG-voertuig waarvoor de premie is aangevraagd 

naar ngv@gas.be heeft gemaild. De registratieperiode bij de DIV loopt door in 2022 en 2023. 

Het voertuig moet minstens 1 jaar in België ingeschreven blijven. Indien de aanvrager de boven-

genoemde voorwaarden niet naleeft, is de toekenning van de premie onontvankelijk, nietig of 

ongeldig. De deelnemende merken en Gas.be zullen toezien op de correcte naleving van de 

toekenningsvoorwaarden.  
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