
 Si vous ne voyez pas ce message correctement ou si vous souhaitez sauvegarder le PDF, consultez-le en ligne. 

 
FLASH N°40 - 11/05/2021 

 

Eenvoudig tanken met LogPay in Europa:  

Gebruik LogPay nu ook in 500 Belgische tankstations  
 

Bij de overname van LogPay Transport Services GmbH heeft de Duitse groep Volkswagen aangegeven 
om van LogPay een leider in het domein betaaldiensten te maken, door een tankvolume van één miljard 
liter per jaar te bereiken.  

In België werden deze ambities waargemaakt via een uitbreiding van het LogPay netwerk (dat hierdoor 
van 165 naar 500 tankstations is overgegaan). 

De multi-merkenkaart LogPay wordt vanaf nu aanvaard in alle stations van de groepen TEXACO, MAES, 
ESSO, G&V, ROMAC alsook in enkele Q8 stations  

Op Europees niveau, is het mogelijk om met de LogPay tankkaart te tanken in meer dan 18.000 
tankstations, verspreid over 20 Europese landen.  

Meer dan ooit, is UPTR dus verheugd het idee te hebben gelanceerd om een groepsaankoop te 
organiseren, met het doel zoveel mogelijk transporteurs samen te brengen en, gebaseerd op het 
principe van een coöperatieve, een zo groot mogelijke (globale) korting te bekomen voor alle 
deelnemende transporteurs. 

Inzake de rentabiliteit en het beheer van de kasmiddelen, dienen Belgische transporteurs de 
onderstaande 5 aandachtspunten aandachtig te bekijken.  

1° Kortingen: 

Het eerste positieve resultaat van de actie ondernomen door UPTR, is de reactie geweest van 
verschillende spelers actief in de wereld van de tankkaarten die de kortingen die zij toekennen op een 
positieve manier herbekeken hebben! 

Een tweede resultaat is de vaststelling dat de kortingen bekomen door UPTR voor de gebruikers van de 
tankkaart LogPay beter zijn dan de kortingen die gewoonlijk toegekend worden aan KMO’s. 

Alle Belgische transporteurs (kleine en grote) kunnen dus genieten van een grote korting in de 206 
Belgische tankstations van MAES/ESSO, wiens locatie op deze link hier geraadpleegd kunnen worden. 

In België, kan de LogPay-kaart gebruikt worden in meer dan 500 stations, alsook in de stations langs 
de autosnelweg van Q8 te Froyennes, Verlaine en Sprimont en dit met een interessante korting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via deze link hier kan u alle stations van het LogPay-netwerk raadplegen. 



 

2° Betalingstermijnen en -frequentie: 

Bovenop de gratis-LogPay-kaart, biedt LogPay Financial Services GmbH een betalingstermijn tot 
30 dagen aan. 

De facturatie vindt plaats elke 10, 15 of 30 dagen, afhankelijk van een balansanalyse en een 
eventuele bankgarantie. 

3° Facturatie ZONDER BTW voor diesel aangekocht in België: 

Belgische transporteurs die beroep doen op LogPay Transport Services GmbH, ontvangen een factuur 
zonder BTW voor de diesel die zij in België kopen. (*) 

Bijgevolg moeten ze de Belgische BTW op diesel gekocht in België niet voorfinancieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(*) Ter verduidelijking: het betreft hier geen (kostelijk) systeem van het type ‘Net Refund 
Invoicing’ dat overeenstemt met een krediet (met interesten…) op het terugvorderbare bedrag 
van de BTW, maar eenvoudigweg een facturatie ZONDER BTW.   

4° Professionele diesel: 

Een aanzienlijk deel van de dieselprijs aan de pomp bestaat uit accijnzen. 

In België, heeft het ‘cliquet’-systeem geleid tot een verhoging van de bijzondere, terugvorderbare, 
accijnzen. (de “Professionele diesel”). 

Gezien het belangrijke effect dat de voorfinanciering, ten gevolge van het systeem van de professionele 
diesel, heeft op de liquiditeit van een onderneming, is het voor ondernemers belangrijk dat dossiers tot 
terugbetaling van de accijnzen niet zomaar blijven liggen. 

Sinds 19 juli 2018, kunnen transporteurs niet minder dan €247,6158/1000 liters terugvorderen inzake 
de professionele diesel! 

Meer informatie hierover vindt u op onze website Rubriek “Professionele diesel” 

De facturen opgesteld door LogPay Transport Services GmbH zijn uiteraard perfect geldig voor de 
terugvordering van de accijnzen (systeem van ‘Professionele Diesel’) op de diesel aangekocht in België. 

5° Eurovignette: 

Ter herinnering, is het Eurovignet verplicht voor de voertuigen vanaf 12 ton die rijden op Nederland, 
Groothertogdom Luxemburg en Zweden en Denemarken. 

Via de website www.eurovignettes.eu, is het mogelijk om online het dagelijkse, wekelijkse, 
maandelijkse of jaarlijkse eurovignet online te kopen en dit, met betaaltermijnen van 8 tot 60 dagen 
(volgens de balansanalyse). 

Om een vrijblijvende offerte of om meer informatie betreffende de diensten van LogPay Transport 
Services GmbH te ontvangen, klik hier  
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