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INLEIDING 
 

FEBETRA, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, vertegenwoordigt 

een 2000-tal wegtransportondernemingen en logistieke dienstverleners voor rekening van derden. Als nationale 

federatie wil FEBETRA de spreekbuis zijn van alle Belgische actoren die actief zijn in de sector “Transport en 

Logistiek”, gaande van de kleine eenmanszaken tot supergrote ondernemingen.  

FEBETRA is vertegenwoordigd in talrijke lokale, gewestelijke, nationale en internationale instanties en streeft op 

die manier naar het verbeteren van de situatie van de Belgische transport- en logistieke ondernemingen, terwijl 

wij ook ijveren voor een betere verkeersveiligheid, een verbetering van het imago van de sector en voor 

duurzaam transport.  

In een niet zo ver verleden speelden onze Belgische vervoerders een vooraanstaande rol op het Europees 

strijdtoneel. Vandaag is dat absoluut niet meer het geval. De Belgische transportsector werd zwaar getroffen 

door de uitbreiding van de EU enerzijds en door de slabakkende economische conjunctuur anderzijds. De 

cijfergegevens van Eurostat spreken boekdelen. Het Belgisch wegvervoer zit duidelijk in een neerwaartse 

spiraal. Op nauwelijks 8 jaar tijd daalde de totale transportactiviteit van de Belgische vloot, uitgedrukt in tkm, 

met 47,8 %. Op internationale relaties incasseerden onze Belgische vervoerders met een daling van maar liefst 

63,2 % over diezelfde periode nog zwaardere klappen.  

De hoofdreden voor deze neergang hoeft men niet ver te zoeken. Onze transporteurs zijn niet meer 

competitief, omdat ze te duur zijn ten opzichte van de buitenlandse concurrentie, niet alleen uit het nieuwe 

Europa, maar ook uit de buurlanden. Precies om die reden vormt de versterking van de concurrentiekracht van 

de Belgische transportondernemingen voor FEBETRA de inzet bij uitstek van de verkiezingen in mei. De 

volgende legislatuur biedt een unieke kans om gedurende een periode van 5 jaar eindelijk werk te maken van 

diepgaande, structurele hervormingen, die borg kunnen staan voor het behoud van jobs en voor de nodige 

inkomsten die onze welvaart op lange termijn veilig moeten stellen. De schuchtere pogingen die tot nog toe in 

het kader van allerlei relanceplannen ondernomen werden, zullen duidelijk niet volstaan. Er is een krachtig 

vervolg nodig.  

Van kapitaal belang is dat een verlaging van de lasten op arbeid niet gecompenseerd wordt door een 

verhoging van de lasten in andere domeinen of door nieuwe belastingen. Lagere lasten op arbeid moeten 

kaderen in een vermindering van de totale belastingdruk. Onze Belgische transporteurs hebben anno 2014 

veel meer nood aan een competitiviteitsschok dan aan een nieuwe staatshervorming die de zaken alleen maar 

complexer en duurder dreigt te maken. Enkel indien men onze ondernemers meer armslag en vertrouwen in 

de toekomst geeft, zullen zij op een duurzame manier extra tewerkstelling, koopkracht en sociale zekerheid 

kunnen creëren. 

De toenemende bikkelharde concurrentie op het Europees strijdtoneel, de enorm hoge loonkosten en een 

hele resem vrachtwagenonvriendelijke maatregelen bedreigen de toekomst van onze Belgische bedrijven. Een 

doortastend, adequaat beleid op regionaal, federaal en Europees niveau kunnen het tij echter keren door de 

grootste noden van onze sector te lenigen. Wij gaan dan ook graag dieper in op de meest cruciale problemen 

waarmee de Belgische transportsector wordt geconfronteerd en formuleren een aantal aanbevelingen die 

ervoor kunnen zorgen dat onze sector ook naar de toekomst toe nog een bijdrage kan blijven leveren aan de 

Belgische economie.  
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KERNCIJFERS VAN HET GOEDERENVERVOER OVER DE WEG 

Aantal ondernemingen, totaal aantal motorvoertuigen en het gemiddeld aantal motorvoertuigen per 

onderneming (situatie op 01/01/2014) 

Provincie Aantal 
ondernemingen 

Totaal aantal 
motorvoertuigen 

Gemiddeld aantal 
motorvoertuigen per 

onderneming 

Vlaams-Brabant 796 5.430 6,8 

West-Vlaanderen 1.676 9.103 5,4 

Oost-Vlaanderen 1.410 8.169 5,8 

Antwerpen 1.415 10.625 7,5 

Limburg 673 4.840 7,2 

Totaal  5.970 38.167 6,4 

Waals-Brabant 157 994 6,3 

Henegouwen 671 4.312 6,4 

Namen 246 1.086 4,4 

Luxemburg 177 605 3,4 

Luik 594 3.513 5,9 

Totaal  1.845 10.510 5,7 

Brussel-Hoofdstad 502 4.882 9,7 

België 8.317 53.559 6,4 

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer 
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BELGISCH WEGVERVOER IN EEN NEERWAARTSE SPIRAAL 
 

In een niet zo ver verleden speelden de Belgische wegvervoerders een vooraanstaande rol op het Europees 

strijdtoneel. Vandaag is dat absoluut niet meer het geval. Sinds de uitbreiding van de EU heeft het Belgisch 

wegvervoer enorm zware klappen gekregen, zoals blijkt uit de Eurostatgegevens. 

Transportactiviteit Belgische vloot in miljoen tonkilometers 

 2004 2012  

Totaal 47.878 25.008 min 47,8 % 
Nationaal 19.416 14.521 min 25,3 % 
Internationaal 28.462 10.487 min 63,2 % 
Bilateraal 22.113 8.526 min 61,5 % 
Derdelandenvervoer 4.533 1.246 min 72,6 % 
Cabotage 1.816 715 min 60,7 % 

 

De meest recente gegevens wijzen niet op een kentering. Opvallend is dat België over gans de lijn aanzienlijk 

slechter scoort dan het gemiddelde EU 15. 

 2012/2011 gemiddelde EU 15  

Totaal min 24,5 % min 7,0 %  
Nationaal min 18,2 % min 6,6 %  
Internationaal min 31,7 % min 8,1 %  
Bilateraal min 32,1 % min 7,7 %  
Derdelandenvervoer min 26,9 %   min 11,5 %  
Cabotage min 34,9 % min 8,0 %  

 

Cijfers afkomstig van andere bronnen bevestigen de neergang van het Belgisch wegvervoer alleen maar. 

Faillissementen van ondernemingen met een transportvergunning 

2008: 1 op 50 actieve transportondernemingen 

2013: 1 op 33 actieve transportondernemingen 

Met uitzondering van de horeca, kent geen enkele andere sector in België een grotere faillissementsgraad dan 

de sector van het goederenvervoer over de weg. 

De volgende grafiek geeft een duidelijk beeld van het dalend aantal ondernemingen, actief in het 

goederenvervoer over de weg voor rekening van derden. 

 

Bron: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
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Onderstaande grafiek met een voorstelling van het aantal ingezette motorvoertuigen in de sector toont sinds 

2009 een gestage, neerwaartse evolutie. 

 

Bron: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 

Mautkilometers 

Het aantal door Belgische voertuigen afgelegde kilometers op “Mautwegen” in Duitsland daalde tussen 2007 

en 2013 met 41,7 %. 
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DE LOONKOSTHANDICAP: NIETS NIEUWS ONDER DE ZON 
 

De loonkostenhandicap is het probleem bij uitstek waarmee onze Belgische transporteurs te kampen hebben. 

Het is al lang gekend en wordt door diverse nationale en befaamde internationale instanties, zoals 

bijvoorbeeld de OESO en het IMF, erkend. Vandaag komen onze Belgische transporteurs op de middellange en 

de lange afstand nog nauwelijks aan de bak. Ze zijn, vooral omwille van de torenhoge loonkosten, te duur ten 

opzichte van de buitenlandse concurrentie, niet alleen uit het nieuwe Europa, maar ook uit de buurlanden. 

Onze transporteurs hebben dringend nood aan een competitiviteitsschok. Om de competitiviteit van onze 

Belgische bedrijven te versterken, niet alleen ten opzichte van onze Oost-Europese concurrenten maar zeker 

ook ten opzichte van de ondernemingen uit onze buurlanden, dringen doortastende maatregelen zich op. Van 

essentieel belang is dat de lagere lasten op arbeid kaderen in een vermindering van de totale belastingdruk. 

Geen tax shift met andere woorden, maar een lastenverlaging. Wij doen graag enkele voorstellen die onze 

bedrijven de nodige ademruimte zouden kunnen bieden. 

 

Invoering lastenverlaging bedrijfsvoorheffing voor niet-productieve uren 
Onder niet-productieve uren moet men de beschikbaarheidsuren verstaan. Beschikbaarheidsuren zijn 

hoofdzakelijk wachttijden. Werknemers staan in dienst van hun werkgever, maar ontplooien op die momenten 

geen enkele activiteit. Ze zijn niet-productief. 

Toch worden deze uren duur betaald, namelijk aan 99 % van het basisuurloon. 

Op de internationale transportmarkt kunnen enkel de gereden kilometers aangerekend worden. Dat betekent 

dat ruim 1/3de van de betaalde uren met de daarbij horende sociale en fiscale lasten in deze kilometerprijs niet 

kunnen verrekend worden. Onze buitenlandse collega’s, die een beduidend lagere sociale en fiscale last 

hebben, slagen daar nog in. De Belgische transportbedrijven worden door de ver doorgedreven 

internationalisering volledig weggeconcurreerd. 

FEBETRA vraagt dan ook dat er dringend werk wordt gemaakt van een fiscale tegemoetkoming voor deze niet-

productieve uren. Men kan hiervoor inspiratie vinden bij het systeem zoals van toepassing voor de eerste 65 

gepresteerde overuren of zoals bij de premies voor ploegen- en nachtarbeid. 

De voorgestelde lastenverlaging zou in de bedrijfsvoorheffing en via het Sociaal Fonds Transport en Logistiek 

gerealiseerd moeten worden. Dit laat controle toe van de sociale partners, zodoende dat de middelen 

terugvloeien naar de Belgische tewerkstelling.  

We verzoeken om een kwijtschelding van de bedrijfsvoorheffing voor dit niet doorrekenbare maar wel 

betaalde gedeelte aan uren, teneinde onze concurrentiepositie op de Europese markt te verbeteren en de 

tewerkstelling in België te kunnen behouden. 

 

Invoering lastenverlaging voor uren opleiding 
Chauffeurs zijn sinds september 2009 verplicht om 35 uur opleiding te volgen binnen een periode van vijf jaar. 

Het doel hiervan is de professionele kwalificaties van de chauffeur te verhogen. Het betreft dus een opleiding 

waar, in de eerste plaats, de chauffeur zelf een groot persoonlijk voordeel uithaalt en dit op kosten van de 

werkgever. 
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Wanneer de chauffeur een permanente vorming geniet, moeten deze uren immers worden betaald als 

arbeidsuren. Ook wanneer de chauffeur de vorming op een zaterdag volgt, heeft hij recht op een vergoeding, 

gelijk aan 100 % van het reële uurloon. 

Opdat ook de werkgevers enig voordeel zouden genieten van de permanente vorming, vraagt FEBETRA om, 

net als voor de niet-productieve uren, te voorzien in een lastenverlaging voor de uren permanente vorming. 

Ook hier kan inspiratie gevonden worden in het systeem zoals van toepassing voor de eerste 65 gepresteerde 

overuren en kan de vermindering, voor een bepaald aantal uren vorming, worden doorgevoerd via de 

personenbelasting en de bedrijfsvoorheffing. 

 

Sociaal-economische harmonisatie 
Het is uiterst belangrijk dat de nieuw toegetreden lidstaten voldoen aan de sociale eisen die door de Europese 

Unie worden opgelegd en vooral dat deze ook in de praktijk worden toegepast.  

Gelet op de enorme loonkostenkloof tussen de reeds bestaande en de toegetreden lidstaten – een 

bevoegdheid van de lidstaten waarop de Gemeenschap geen vat heeft – zorgen goedkope Oost-Europese 

chauffeurs vanwege hun lage loonkosten voor een ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen. 

Daarom moeten de Europese voorschriften met een sociale dimensie (bv.: Richtlijn 2002/15/EG) zo snel 

mogelijk worden nageleefd, op het terrein uitgevoerd en streng worden gecontroleerd. Overgangstermijnen 

voor de sociale regelgeving moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Dit is nodig om een eerlijke 

transportmarkt te ontwikkelen en sociale dumping te voorkomen. 

De lidstaten moeten nauwer samenwerken in de strijd tegen postbusbedrijven, fraude en sociale dumping. 

Verordening 1072/2009 betreffende de toegang tot de markt in het wegvervoer en de cabotage mag in geen 

geval geliberaliseerd worden zolang er geen sprake is van sociale harmonisatie in Europa. 
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STRIJDEN MET GELIJKE WAPENS: AANPAKKEN VAN ONEERLIJKE 

CONCURRENTIE 
 

Het aanpakken van de loonkosthandicap zal de concurrentiepositie van onze Belgische bedrijven ten opzichte 

van haar concurrenten uit de omliggende landen en Oost-Europa aanzienlijk verbeteren. Doch, ook van 

ondernemingen in eigen land ondervinden onze bedrijven oneerlijke concurrentie. 

 

Technische controle landbouwvoertuigen: onmiddellijk toepassen  

Door het van kracht worden van het K.B. van 7 mei 2013 op 22 mei 2013 is een deel van de oneerlijke 

concurrentie van landbouwtractoren van de baan. Sindsdien wordt er bij de inschrijving een onderscheid 

gemaakt tussen landbouwtractoren die enkel voor landbouwactiviteiten worden ingezet en 

landbouwtractoren die ook nog voor andere activiteiten, zoals transport worden ingezet. Landbouwtractoren 

voor landbouwactiviteiten hebben een nieuwe rode nummerplaat gekregen zodat op de openbare weg het 

verschil duidelijk merkbaar is. 

Nochtans moet voor één belangrijk punt nog een K.B. gepubliceerd worden; nl. het K.B. dat een technische 

keuring oplegt voor de landbouwtractoren die voorzien zijn van een witte nummerplaat en die dus ingezet 

worden voor andere activiteiten dan landbouwactiviteiten. 

Ondanks de vele beloftes blijft de publicatie van dit K.B. op zich wachten en kunnen de landbouwtractoren die 

transportactiviteiten verrichten zonder geldig technisch keuringsbewijs rondrijden. 

Omdat de landbouwtractoren die transportactiviteiten verrichten ook nog gebruik mogen maken van rode 

diesel zolang de technische keuring van landbouwtractoren niet van toepassing is, blijft de oneerlijke 

concurrentie in de praktijk bestaan. Het is dus essentieel dat er niet langer gewacht wordt met de verplichte 

technische controle. 

 

Invoering van een vervoervergunning voor voertuigen met een nuttig laadvermogen van minder 

dan 500 kg 
Ondernemingen die vervoer over de weg voor rekening van derden verrichten met voertuigen met een nuttig 

laadvermogen van minder dan 500 kg zijn niet onderworpen aan de verplichting tot het houden van een 

transportvergunning, met alle daarbij horende verplichtingen (o.a. de financiële draagkracht). Dit druist in 

tegen alle logica en hierdoor ontstaat oneerlijke concurrentie tussen bedrijven die een identieke activiteit 

hebben.  

De nieuwe transportwet ter vervanging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de 

weg voorziet in artikel 55 de mogelijkheid bij K.B. het toepassingsgebied van de wet uit te breiden op vervoer 

met voertuigen met een nuttig laadvermogen van minder dan 500 kg. Daar bestaat een algemene consensus 

over bij de sociale partners uit het wegvervoer en de logistiek. Wij dringen dan ook aan om deze mogelijkheid 

bij KB in te voeren, desgevallend met een overgangstermijn van maximum 2 jaar na invoegetreding van het 

uitvoeringsbesluit. 
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Mestvervoer Vlaanderen 
Het is na zoveel jaar wel duidelijk dat het probleem van overbemesting in Vlaanderen niet kan worden 

opgelost door in het kader van transport enkel de erkende mestvervoerders te viseren. Zij werden verplicht 

om een AGR-GPS-systeem te gebruiken, maar zijn slechts dienstverleners voor de producenten en de 

afnemers. Het zijn deze laatste twee partijen die beslissen welke mest op welke grond wordt gelost. 

FEBETRA pleit daarom voor een aanpassing van de huidige regels op volgende punten: 

 Het AGR-GPS-systeem dient alle actoren die mest verplaatsen, te omvatten, meer in het bijzonder ook 
de burenregeling. Alleen zo kunnen misbruik en oneerlijke concurrentie tegen gegaan worden. 

 Teneinde een betere monitoring te kunnen doen, zouden alle transportmiddelen, zowel 
motorvoertuigen als aanhangwagens geregistreerd en erkend moeten worden om mestvervoer te 
kunnen verrichten. 

 De criteria waaraan de AGR-dienstverleners (de leveranciers van de AGR-systemen) en hun systemen 
moeten voldoen, moeten vastgelegd worden en ze moeten bovendien onderling compatibel zijn. Door 
het krimpend aanbod van dienstverleners zelf (faillissementen, overnames,…) wordt de markt 
gedomineerd door een beperkt aantal spelers met alle gevolgen van dien voor de klant-
mestvervoerder (verlies van investering, verhoging van de kosten). Er bestaan momenteel ook 
verschillende systemen en technologieën waardoor de systemen onderling niet compatibel zijn en er 
toch duidelijke verschillen zijn in kwaliteit van vb. de sensoren op de opleggers. Dit bemoeilijkt de 
efficiënte inzet van het rollend materieel voor de vervoerder.  

 FEBETRA staat volledig achter een strenge controle en zware boetes voor frauduleuze praktijken en 
inbreuken die rechtstreeks een impact hebben op de waterkwaliteit. De huidige boeteregeling is 
echter onhoudbaar om verschillende redenen: de boetebedragen zijn vaak buiten verhouding, te 
streng voor kleine administratieve tekortkomingen en hebben te weinig afschrikeffect voor zware 
fraude. Men houdt te weinig rekening met verzachtende omstandigheden (vb. chauffeur pas in dienst) 
en met de omvang van de onderneming (hoe meer chauffeurs, hoe groter de kans op inbreuken). De 
termijn voor het bekijken van de recidive moet verkort worden. 

 De mogelijkheid moet bestaan om fouten in het gebruik van het AGR-GPS-systeem en kleine 
administratieve vergissingen recht te zetten. Het gebruik van het AGR-GPS-systeem is niet eenvoudig, 
vooral in piekmomenten in het mestseizoen is een menselijke fout of kleine vergetelheid snel 
gemaakt. De mogelijkheid moet bestaan om dit recht te zetten en de goede trouw aan te tonen met 
alle bijkomende middelen van recht. 

 

Internalisering externe kosten 
Artikel 11 van de richtlijn 2006/38/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 

infrastructuurvoorzieningen voorzag dat de Europese commissie uiterlijk tegen 10 juni 2008 een model moest 

voorstellen voor de beoordeling van de externe kosten in verband met milieu, lawaai, congestie en 

gezondheid. Dit model zou dan dienen voor de doorberekening van de externe kosten in de 

infrastructuurheffingen en dit voor alle soorten vervoer. 

Begin juli 2008 kwam dan uiteindelijk een voorstel van richtlijn van de Europese commissie waarbij aan de 

lidstaten de mogelijkheid wordt geboden om externe kosten (milieu, lawaai en congestie) te internaliseren via 

de infrastructuurheffing.  

FEBETRA betreurt dat de Commissie enkel maar concrete voorstellen gedaan heeft over het goederenvervoer 

over de weg. Over alle andere modi en over het vervoer van personen over de weg, blijft de Commissie uiterst 

vaag. Wij vinden niettemin dat hetzelfde rekenschema en dezelfde kalender gehanteerd moet worden voor 
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alle transportmodi van goederen en personen. Men kan, intellectueel gezien, immers niet beweren dat enkel 

het goederenvervoer over de weg externe kosten genereert. 

Bovendien is het totaal onaanvaardbaar dat enkel het goederenvervoer over de weg voor congestiekosten 

dient op te draaien, terwijl vrachtwagens gemiddeld slechts 13 % van het verkeer vertegenwoordigen. Studies 

hebben trouwens aangetoond dat congestie doorrekenen in een kilometerheffing voor vrachtwagens 

nauwelijks effect zal hebben op de congestie. De ruimte die dan eventueel zou vrijkomen wordt immers 

onmiddellijk door auto’s ingenomen. 
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ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN VOOR ONZE BEDRIJVEN 
 

Een aantal kleine ingrepen – zonder of met een zeer beperkte budgettaire impact voor de federale en 

gewestelijke begroting – kunnen een wereld van verschil betekenen voor onze bedrijven. 

 

Invoering van de rechtstreekse vordering ter betaling van de vervoerder 
Maar al te vaak komt het voor dat de vervoerder geen betaling ontvangt van zijn opdrachtgever, bijvoorbeeld 

wegens financiële problemen of faillissement van deze laatste. 

De “rechtstreekse vordering ter betaling van de vervoerder” zou toelaten dat de afzender en de bestemmeling 
borg staan voor de betaling van de prestaties van de vervoerder, op basis van de vrachtbrief, die beschouwd 
kan worden als een contract tussen de afzender, de vervoerder, de bestemmeling en de commissionair. 
De vervoerder heeft een rechtstreeks vorderingsrecht, van dwingend recht, voor de betaling van zijn prestaties 

tegenover de afzender en de bestemmeling die garant staan voor de betaling van de transportprijs, zelfs 

indien de afzender of bestemmeling al zou betaald hebben aan de commissionair. De afzender of de 

bestemmeling die tweemaal de vervoersprestatie heeft betaald, heeft dan op zijn beurt een recht van verhaal 

tegenover de commissionair. 

Deze regeling bestaat al sinds de wet van 6 februari 1998 – de zogenaamde “loi Gayssot” – in Frankrijk (artikel 

L.132-8 Code de commerce, van openbare orde) en ook deze maatregel heeft voor de Belgische overheid geen 

enkele budgettaire impact. 

 

Invoering betalingstermijn voor transportfacturen van 30 dagen 
Uit de cijfers van het ITLB en de Nationale Bank van België blijkt dat de vervoerders gemiddeld 49 dagen tot 

zelfs om en bij de 90 dagen na verzending van hun factuur betaald worden. Deze laattijdige betalingen van 

klanten leiden op hun beurt tot liquiditeitsproblemen bij de transportondernemingen. In dit kader bestaat er 

een maatregel die voor de overheid geen enkele budgettaire impact heeft, maar die de transportsector ten 

goede zou komen: de invoering van een wettelijk verplichte betalingstermijn van 30 dagen van de facturen. 

Dit kan door een aanpassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 

betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07/08/2002). De recente aanpassing van de wet van 2002 

biedt onvoldoende bescherming voor de transportsector. 

Frankrijk heeft deze maatregel van dwingend recht, specifiek ter ondersteuning van de transportsector, al 

doorgevoerd in januari 2006 door een aanpassing van het artikel L441-6 van de Code de Commerce.  

 

Invoering van een verplichte dieselclausule 
Uit voorgaande dieselcrisissen blijkt duidelijk dat vervoerders sterk te lijden hebben onder een dieselprijs die 

frequente variaties kent. Indien zij op een rendabele manier hun bedrijf willen beheren, dient elke wijziging in 

dieselprijs aan de klant doorgefactureerd te worden. Omdat de realiteit veel complexer is dan die eruit ziet, 

pleit FEBETRA voor de verplichte opname van een dieselclausule in de transportovereenkomsten. 
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Behoud van de professionele diesel 
De Europese richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van 

energieproducten en elektriciteit voorziet in artikel 7 dat de lidstaten een onderscheid mogen maken tussen 

commerciële en niet-commerciële aanwending van diesel. Een voorstel van herziening van deze Europese 

richtlijn ligt momenteel op tafel waarin de mogelijkheid van professionele diesel ontbreekt. FEBETRA vraagt 

dat de Belgische overheid bij de Europese instanties pleit voor het behoud van de professionele diesel en dat 

de Belgische overheid van die mogelijkheid gebruik blijft maken. Dit, zolang er voor zware vrachtwagens geen 

volwaardige alternatieve brandstoffen voorhanden zijn. Wegvervoerders zijn volkomen bereid gebruik te 

maken van alternatieve brandstoffen, maar kunnen dit voorlopig niet. Het zou totaal oneerlijk zijn om 

wegvervoerders, die momenteel, buiten diesel, geen enkel ander alternatief hebben, te bestraffen voor iets 

waar zijzelf helemaal niets kunnen aan doen. 

 

Medeverantwoordelijkheid 
Sinds april 2003 is de medeverantwoordelijkheid een feit in België. Wat houdt die medeverantwoordelijkheid 
in? Enerzijds kan er in hoofde van de opdrachtgever of tussenpersoon automatisch een proces-verbaal worden 
opgesteld, indien zij nagelaten hebben zich ervan te vergewissen dat de vereiste kopie van de 
vervoervergunning werd afgegeven. Dit gebeurt automatisch in hoofde van de verlader indien de vereiste 
vrachtbrief niet opgemaakt werd. Anderzijds kan ook een proces-verbaal worden opgesteld indien de 
verbaliserende instanties vaststellen dat de opdrachtgever, de verlader, de vervoercommissionair of de 
commissionair-expediteur instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die hebben geleid tot een 
overschrijding van de maximaal toegelaten massa's en afmetingen, tot het niet naleven van de voorschriften 
betreffende de veiligheid van de lading van de voertuigen, het niet naleven van de rij- en rusttijden of een 
overschrijding van de toegestane maximumsnelheid.  

Gezien de niet te verwaarlozen positieve impact die deze maatregel op de verkeersveiligheid kan hebben, is de 
medeverantwoordelijkheid binnen alle lidstaten van de Europese Unie een must. 
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VERKEERSVEILIGHEID: OOK VOOR ONZE BEDRIJVEN EEN PRIORITEIT 
 

Onze sector investeert al jarenlang in het verbeteren van de verkeersveiligheid door het voeren van allerlei 

sensibiliseringscampagnes en ook de individuele transportbedrijven doen hun duit in het zakje met beter, 

veiliger materiaal, specifieke opleidingen voor de vrachtwagenchauffeurs en investeringen die de 

verkeersveiligheid ten goede komen, zoals dodehoekcamera’s. In onze continue strijd tegen ongevallen 

waarbij vrachtwagens betrokken zijn, kunnen wij echter nog enkele duwtjes in de rug gebruiken. 

 

Alcohol en drugs op de werkvloer 
De problematiek van alcohol en andere drugs in de onderneming ligt onze beroepsfederatie heel nauw aan het 

hart. Onze sector wordt niet meer of minder geconfronteerd met alcohol en andere drugs dan andere 

sectoren, doch de mogelijke materiële en lichamelijke gevolgen zijn wel omvangrijker. 

Wij zijn in blijde verwachting van de publicatie van de wetswijziging waarbij de bestuurders van een voertuig 

waarvoor een rijbewijs van groep C of groep D vereist is, onderworpen worden aan strengere normen inzake 

alcoholopname. 

Toch zijn verdere efficiënte, preventieve maatregelen hieromtrent essentieel teneinde de werkgever de 

mogelijkheid te geven om te verhinderen dat een dronken werknemer achter het stuur kan kruipen en zichzelf 

en de andere weggebruikers in gevaar kan brengen. Wij steunen de idee dat de nodige garanties inzake het 

recht op privacy en de bescherming van werknemers moeten worden ingebouwd, doch hierin moet een 

evenwicht worden gezocht met de nood aan verdere maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. 

 

Basiskwalificatie vakbekwaamheid en nascholing 
De Europese richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en nascholing voorziet in artikel 2 een 

aantal vrijstellingen. Dit impliceert dat de bestuurders van de opgesomde voertuigen niet moeten voldoen aan 

de eisen inzake vakbekwaamheid en nascholing. FEBETRA pleit voor de afschaffing van deze vrijstellingen. Alle 

houders van een rijbewijs van groep C of groep D dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen. Deze 

vrijstellingen veroorzaken een uitstroom van personeel in onze sector omdat veelal oudere chauffeurs de 

opgelegde nascholing niet zien zitten. Bovendien kan moeilijk geargumenteerd worden dat een occasionele 

chauffeur een kleiner risico inzake verkeersveiligheid inhoudt. Een ervaren chauffeur die zich dagelijks in het 

verkeer begeeft, is zich veel meer bewust van de gevaren op de weg. Onervaren, occasionele bestuurders 

moeten via opleidingen bewust gemaakt worden van de risico’s. 

Het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van 

bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E 

voorziet dat een vrachtwagenchauffeur per periode van 5 jaar 35 uur nascholing (onderverdeeld in modules 

van 7 uur) moet volgen teneinde de geldigheid van zijn/haar rijbewijs te kunnen verlengen. 

De erkende opleidingscentra dienen via elektronische wijze de gegevens van de deelnemers aan de 

georganiseerde nascholingsmodule over te maken aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Deze elektronische database is tot op heden nog niet toegankelijk voor de gemeentelijke administraties die de 

geldigheid van het rijbewijs moeten verlengen, noch voor de betrokken vrachtwagenchauffeur. Die is op dit 

ogenblik verplicht om bij de FOD Mobiliteit en Vervoer een overzicht op te vragen van de gevolgde 

nascholingsmodules. Dit is gewoon een uittreksel uit de elektronische database. Teneinde de procedure 
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minder omslachtig te maken, dient men dringend werk te maken van de toegankelijkheid van de database 

voor de gemeentelijke administraties en voor de betrokken vrachtwagenchauffeur (met zijn elektronische 

identiteitskaart).  

In België wordt de herscholing van vrachtwagenchauffeurs die met gevaarlijke producten rijden (de 

zogenaamde “ADR-chauffeurs”) niet aanvaard als geldige nascholing in het kader van de vakbekwaamheid. 

Nochtans kan niet betwist worden dat een dergelijke herscholing de verkeersveiligheid verbetert. Deze 

verbetering van de verkeersveiligheid is de belangrijkste doelstelling van de invoering van de basiskwalificatie 

vakbekwaamheid en nascholing. In Nederland worden de ADR-cursussen wel aanvaard als nascholing. Dit 

heeft uiteraard tot gevolg dat de Nederlandse transportfirma’s een belangrijk voordeel hebben ten opzichte 

van hun Belgische collega’s: onze transportondernemingen dienen immers niet alleen de opleidingskosten, 

maar ook de opleidingsuren te betalen van én de ADR-cursus én de nascholing. Teneinde deze oneerlijke 

concurrentie weg te werken, pleiten wij er dan ook voor om de ADR-herscholingscursus te aanvaarden als 

nascholing. 

 

Aansprakelijkheid werkgever voor inbreuken op tachograaf- en rij- en rusttijdenreglementering 
Artikel 33, lid 3 van verordening (EU) nr. 165/2014 betreffende tachografen in het wegvervoer stelt dat 

vervoersondernemingen aansprakelijk zijn voor inbreuken op de verordening die door bestuurders van het 

bedrijf of door ter beschikking gestelde bestuurders worden gepleegd. Ditzelfde lid 3 verduidelijkt dat de 

lidstaten dergelijke aansprakelijkheid evenwel afhankelijk kunnen stellen van een inbreuk door de 

vervoersonderneming op lid 1 van dit artikel, eerste alinea, en op artikel 10, leden 1 en 2 van verordening (EG) 

561/2006. 

Concreet betekent dit dat de lidstaten de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming kunnen afhankelijk 

maken van het feit of de werkgever zijn bestuurders goed heeft opgeleid en geïnstrueerd en van het feit of de 

werkgever het werk van de bestuurders zodanig heeft georganiseerd zodat zij de wettelijke bepalingen inzake 

rij- en rusttijden kunnen naleven. 

Wij staan volledig achter de maatregel dat een onderneming die haar bestuurders aanspoort om de 

reglementering te overtreden, aansprakelijk dient gesteld te worden voor de inbreuken die werden begaan. 

Echter, het klakkeloos doorschuiven van de verantwoordelijkheid van de bestuurder naar de onderneming 

gaat een brug te ver. Nu al merken wij dat bepaalde vrachtwagenchauffeurs de wetgeving doelbewust 

negeren, en dit tegen de uitdrukkelijke instructie van de werkgever in. Zij weten dat de betaling van de boete 

uiteindelijk door de werkgever dient te gebeuren en dit geeft hen een gevoel van straffeloosheid. Hierdoor 

menen zij dat zij ongestraft de wetgeving aan hun laars kunnen lappen en dit meestal om redenen die zich in 

de privésfeer van de chauffeur afspelen en waarbij de werkgever geen enkel voordeel behaalt. 

Het is voor onze sector dan ook van primordiaal belang dat de verantwoordelijkheid van de 

vervoersonderneming afhankelijk wordt gemaakt van het feit of de onderneming al dan niet al het mogelijke 

gedaan heeft qua opleiding en instructie van het personeel en qua organisatie van het werk. 

 

Parkings 
Alle studies en prognoses zijn het erover eens: de globale vraag naar goederenvervoer blijft groeien en het 

efficiënter wegvervoer zal een groot deel van deze groei op zich moeten nemen. 



 
 

 

 
- 16 - 

 

Naast investeringen in ons wegennet, dienen er daarom ook dringend nieuwe, kwaliteitsvolle en veilige 

parkings met alle vereiste faciliteiten gebouwd te worden langs onze autosnelwegen. 

Het wegvervoer is onderworpen aan de communautaire Verordeningen 561/2006 (rij- en rusttijden) en 

3821/85 (tachograaf). Eerst genoemde reglementering verplicht de chauffeur op regelmatige tijdstippen 

rustpauzes of onderbrekingen in te lassen. Wanneer hij op de autosnelwegen rijdt, stopt hij op de parkings die 

voorzien zijn langs deze wegen. Te vaak blijkt dat deze parkings overvol zijn. De chauffeur is verplicht zijn weg 

te vervolgen en het sociaal reglement te overtreden. Wanneer hij dan uiteindelijk toch nog een plaatsje vindt, 

is rust ver te zoeken daar deze rustzones zich over het algemeen aan de rand van de autosnelweg bevinden. 

Ladingdiefstallen worden trouwens ook een steeds groter probleem waarbij de dieven almaar meer inventief 

te werk gaan. Een speciale politie-eenheid die zich met de problematiek bezighoudt en een soepelere 

wetgeving inzake cameratoezicht, zou dit probleem kunnen terugdringen. 

Nieuwe, veilige parkings zijn niet alleen uit economisch maar ook uit sociaal oogpunt een must. 

 

Heropstart BART-project 
Het aantal verkeersongevallen met vrachtwagens is sinds 2005 met 18 % gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het 

BIVV. Op zich is dat uiteraard goed nieuws. Toch blijft FEBETRA ervan overtuigd dat er qua verkeersveiligheid 

nog veel vooruitgang geboekt kan worden in België. Tot op vandaag beperkt men zich tot het registreren van 

cijferreeksen en het observeren van trends. Naar onderliggende oorzaken en naar wat er nu precies achter die 

statistieken schuilt, wordt er niet echt gepeild. 

Het BART-project (Belgian Accident Research Team) dat vijf jaar geleden opgericht werd, is na amper twee jaar 

om budgettaire redenen een stille dood gestorven. FEBETRA betreurt dat er geen diepte-onderzoek verricht 

wordt naar de oorzaken van ongevallen. Een goede kennis van de oorzaken is noodzakelijk indien men 

correctieve acties wil nemen en doeltreffende maatregelen wil treffen. 

Precies om die redenen is er in ons land nood aan een instituut voor accidentologie. Als de overheid er – net 

als onze federatie – van overtuigd is dat verkeersveiligheid een topprioriteit is, dan moet ze ook de nodige 

financiële middelen vrijmaken en de gepaste tools voorzien. 
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SPECIFIEKE TRANSPORTEN HEBBEN SPECIFIEKE NODEN 
 

Een aantal deelmarkten van de transportbranche, worden geconfronteerd met aantal problemen die beperkt 

blijven tot hun specifieke deelmarkt. Ook voor deze bedrijven dienen zich een aantal oplossingen aan. 

 

Uitzonderlijk vervoer: een wetgeving aangepast aan de aard van de activiteit 
Sinds 2010 zijn een nieuwe procedure en voorwaarden voor het begeleiden van uitzonderlijke transporten van 

kracht. De nieuwe procedure hangt samen met een Koninklijk Besluit op het uitzonderlijk vervoer dat meer 

bevoegdheden geeft aan de begeleiders van uitzonderlijke transporten.  De bedoeling van deze wetgeving is 

om de politie te ontlasten van deze begeleidingen. De privébegeleiders krijgen nu meer bevoegdheden en een 

gedegen opleiding begeleider uitzonderlijk vervoer, wat op zich een goede zaak is.  

Deze nieuwe wetgeving, die het begeleiden van exceptionele transporten onder de bewakingswetgeving 

plaatst, legt echter een aantal voorwaarden op die misschien noodzakelijk zijn voor de 

bewakingsondernemingen maar die voor het begeleiden van exceptionele transporten sterk overdreven zijn. 

Bovendien werden deze voorwaarden opgelegd zonder dat er voorafgaand grondig overleg geweest is met de 

sector.  

De zeer strenge voorwaarden impliceren aanzienlijke meerkosten die zeer moeilijk verhaald kunnen worden. 

De wetgeving voorziet o.a. een opleiding van het leidinggevend en het uitvoerend personeel. Beide 

opleidingen zijn zuiver op private bewaking gericht en dus niet op het begeleiden van uitzonderlijke 

transporten.  

FEBETRA vraagt dus dringend een wetgeving die op maat van de sector wordt geschreven. 

 

Uitzonderlijk vervoer: een uniek loket is een must! 
De regionalisering impliceert dat de gewesten ten volle bevoegd worden voor het uitzonderlijk vervoer.  

Voor de sector is het cruciaal dat ook na de regionalisering de vergunningen via één uniek loket kunnen worden 
aangevraagd. Dit is voor de sector een conditio sine qua non. Het is onaanvaardbaar dat een vervoerder in de 
toekomst voor ieder gewest afzonderlijk een vergunning zou moeten aanvragen. Een traject van bijvoorbeeld 
Eynatten naar Zeebrugge wordt dan met minimaal 2 dossiers een administratieve ramp qua aanvraagprocedure. 
 
Het principe van het uniek loket wordt trouwens ook impliciet zo gesteld in art. 2 van het 
“Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de organisatie van het 
uitzonderlijk vervoer”. 
 

Afvaltransport 
Vervoerders van afval moeten geregistreerd zijn in een register. Momenteel erkent enkel het Vlaams gewest 

de registratie die de vervoerder heeft in een ander gewest of in een andere EU-lidstaat. In het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en het Waals gewest moet elk apart nog een registratie aangevraagd worden. Dit 

draagt zeker niet bij tot een administratieve vereenvoudiging voor de bedrijven.  

Verder vragen wij dat de Brusselse en Waalse wetgeving een wederzijdse erkenning van registraties van een 

ander gewest of een andere EU-lidstaat voorzien.  
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Wij vragen ook dat het Waals gewest zijn procedure en voorwaarden van erkenning voor vervoerders van 

gevaarlijk afval aanpast zodat vervoerders niet meer zes maanden en langer moeten wachten op hun 

erkenning.  
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WEGRUIMEN OBSTAKELS ONDERWEG 
 

Onze ondernemingen doorkruisen niet alleen het hele land, maar het hele Europese grondgebied. Onderweg 

worden zij met allerlei obstakels geconfronteerd, gaande van wetgeving die niet werd aangepast aan de 

moderne technologieën, verschillende wetgevingen en interpretaties hiervan door verschillende 

controlediensten, … Het wegruimen van deze obstakels zal het werk van onze bedrijven en hun 

vrachtwagenchauffeurs niet alleen veel eenvoudiger maken maar ook heel wat onnodige irritaties wegnemen.  

 

Grensoverschrijdend vervoer met 44 ton 
De Europese richtlijn 96/53/EG verhindert een bilateraal akkoord tussen twee aan elkaar grenzende lidstaten 

die elk voor hun grondgebied een MTM van 44 ton toestaan om voor ritten tussen beide landen ook een MTM 

van 44 ton toe te staan. Een mooi voorbeeld hiervan is het vervoer tussen België en Frankrijk. Beide landen 

staan een MTM van 44 ton toe, doch het grensoverschrijdende vervoer tussen België en Frankrijk met een 

MTM van 44 ton is niet mogelijk. Dit is een absurde situatie die tot gevolg heeft dat duizenden vrachtwagens 

die rijden tussen Frankrijk en België inefficiënt geladen zijn. Terwijl efficiënt geladen vrachtwagens juist 

bijdragen tot het verminderen van de congestie en van de emissie van schadelijke stoffen.  

In de nieuwe richtlijn tot herziening van de Europese richtlijn 96/53/EG inzake maten en gewichten dient een 

bepaling te worden opgenomen die grensoverschrijdend vervoer met een MTM van 44 ton toelaat op basis 

van bilaterale akkoorden. 

 

Grensoverschrijdend vervoer ecocombi’s 
Indien in zowel lidstaat X als lidstaat Y het vervoer van ecocombi’s wordt toegestaan, is het op dit ogenblik nog 

steeds niet mogelijk om een grensoverschrijdend vervoer tussen lidstaat X en lidstaat Y met een LZV uit te 

voeren.  

Teneinde onze vervoerders toe te laten op een efficiënte, milieu- en filevriendelijke manier hun 

transportopdrachten uit te voeren, zijn wij voorstander van een bepaling in de nieuwe richtlijn tot herziening 

van de Europese richtlijn 96/53/EG inzake maten en gewichten die grensoverschrijdend vervoer met 

ecocombi’s toelaat op basis van bilaterale akkoorden. 

 

Milieuzones     
Een groot aantal Europese steden hebben milieuzones of lage-emissiezones die tot doel hebben om de meest 

vervuilende voertuigen ofwel te verbieden in de stadscentra ofwel een taks te laten betalen. Momenteel zijn 

er al milieuzones in Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland, Groot-Brittannië, Zweden, Oostenrijk, Tsjechië, 

Griekenland, Hongarije, Noorwegen en Portugal. De regels die binnen deze milieuzones gelden, verschillen van 

land tot land en soms van stad tot stad in eenzelfde lidstaat. Er is dus een totaal gebrek aan harmonisatie. Er 

dient vanuit Europa een algemeen bindend kader te worden bepaald waaraan steden die milieuzones hebben 

of milieuzones willen invoeren, moeten voldoen. 

 

Vrachtroutenetwerk 
Het Vlaams vrachtroutenetwerk heeft tot doel een vrachtroutenetwerk uit te bouwen voor het vrachtverkeer 
van en naar bedrijventerreinen groter dan 50 hectare en bedrijventerreinen met logistieke of 
distributiefuncties. 
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Bij de voorbereidende gesprekken is men er altijd van uitgegaan dat het om voorkeurroutes en niet om 
verplichte routes ging. FEBETRA eist dat deze afspraak gehonoreerd wordt en dat er verder overleg gepleegd 
wordt met alle betrokken partijen op lokaal en gewestelijk niveau met het oog op werkbare oplossingen. 
 

Noodzakelijke aanpassingen aan de wegcode 
Binnen de bebouwde kom mogen voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 7,5 ton 

slechts 8 uur op de openbare weg parkeren. De Europese wetgeving betreffende de rij- en rusttijden verplicht 

de vrachtwagenchauffeurs om een dagelijkse rust van 11 ononderbroken uren (tussen 2 wekelijkse rusttijden 

mag die maximum 3 keer worden ingekort tot 9 ononderbroken uren) in acht te nemen. FEBETRA vraagt dat 

beide wetgevingen op elkaar worden afgestemd en dat de parkeerduurtijd wordt opgetrokken naar 11 uur 

(art. 27.5.2 in de wegcode). 

De wegcode bepaalt dat de door het artikel 11.3.2° toegelaten maximumsnelheid wordt vermeld op het 

rechtergedeelte van het achtervlak van het voertuig door een snelheidsplaat waarvan het model bepaald is 

door de bevoegde minister. Concreet betekent dit dat vrachtwagens aan de achterzijde een snelheidsplaat “60 

km/u” moeten hebben. Dit artikel heeft geen enkele toegevoegde waarde en men kan niet stellen dat het 

ontbreken van een dergelijke snelheidsplaat de verkeersveiligheid in het gedrang zou brengen. Toch wordt dit 

nog steeds beboet. Bovendien is de wegcode ook van toepassing voor buitenlandse voertuigen, wat maakt dat 

er naargelang de landen die zij doorkruisen, meerdere stickers met telkens een verschillende snelheid 

aangebracht moeten worden. FEBETRA vraagt dan ook de schrapping van dit artikel. 

In België bestaat een algemeen inhaalverbod voor voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton bij neerslag. 

In 2006 reeds werd hierover overleg gepleegd met toenmalig minister van Mobiliteit Renaat Landuyt, waarbij 

een consensus werd bereikt om het inhaalverbod bij neerslag af te schaffen. Partijen waren het er immers 

over eens dat de bepaling onduidelijk was (wat is precies neerslag? wat als het niet regent maar er toch water 

van het wegdek opspat?) en onvoldoende bekend bij de chauffeurs van andere landen die ons land 

doorkruisen (in geen enkel ander Europees land bestaat een dergelijke maatregel). FEBETRA vraagt dan ook de 

schrapping van dit artikel. 

Daarenboven kent België een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton op wegen met 2 x 2 

rijstroken. FEBETRA pleit voor een intelligente regelgeving voor inhaalverboden, waarbij rekening wordt 

gehouden met de plaats (aard van de weg), het tijdstip (spits- en daluren, vakantieperiodes) evenals met de 

verkeersafwisseling (drukte, filevorming) en de omgevingsomstandigheden (zoals het weer, wegenwerken,…). 

Elektronische borden zijn hierbij het ideaal instrument en maken het mogelijk om snel en accuraat in te spelen 

op de verkeerssituatie. 

 

Tekort aan bedrijfsterreinen 
Uit onder andere een studie van Cushman & Wakefield Healey & Baker blijkt dat momenteel België een heel 

aantrekkelijk land is op het vlak van logistiek. De centrale ligging van ons land is hier zeker niet vreemd aan. 

Belgische transportbedrijven breiden trouwens meer en meer hun dienstenpakket uit en bieden naast 

transporten van A naar B ook bijvoorbeeld opslag, stockbeheer, etikettering aan. Bedrijven die uitbreiden zijn 

ook bedrijven die jobs creëren. Maar uitbreiden vraagt ruimte en wordt vaak belemmerd door het tekort aan 

bedrijfsterreinen. Willen we dus de bevoorrechte positie van België op het vlak van logistiek niet in het 

gedrang brengen, dan dient er dringend meer ruimte voor bedrijfsterreinen beschikbaar gemaakt te worden. 
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EEN KORDATE AANPAK VAN DE CONGESTIEPROBLEMEN 
 

Volgens de laatste becijferingen (mei 2013) van het Instituut Wegtransport en Logistiek België kost 1 uur 

stilstand in de file van 1 vrachtwagen gemiddeld € 76,53. Deze uren kunnen niet doorgerekend worden aan de 

klanten, wat tot gevolg heeft dat de al zeer kleine winstmarge van onze bedrijven nog verder de dieperik 

intuimelt. Nochtans kan een aantal geringe maatregelen het fileleed aanzienlijk verzachten. 

 

Verruiming van de laad- en losuren 
Ons wegennet is slechts op bepaalde tijdstippen oververzadigd. De structurele files waarmee ons land 

geplaagd wordt, doen zich elke werkdag op dezelfde tijdstippen voor, omdat zowel het woon-werkverkeer als 

het vrachtverkeer van dezelfde wegen wil of moet gebruik maken. Daaruit concluderen dat de vrachtwagens 

aan de basis van het fileprobleem liggen, zou op zijn minst intellectueel oneerlijk zijn. Uit de verkeerstellingen 

van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt immers dat zij op de zogenaamde spitsuren gemiddeld slechts 7 à 9 % 

van het totale verkeer vertegenwoordigen. Hun aandeel zou nog lager kunnen zijn, mocht de industrie bereid 

zijn om de uurvensters binnen dewelke geladen en/of gelost kan worden, te verruimen. Momenteel kunnen 

vrachtwagens de goederen op veruit de meeste plaatsen slechts tussen 8u00 en 16u00 in ontvangst nemen 

en/of lossen. De industrie is principieel akkoord om geleidelijk naar een 24-uurseconomie te evolueren, maar 

wenst niet op te draaien voor het prijskaartje dat hieraan vast hangt (extra arbeidskrachten en/of meerkost 

voor arbeid buiten de klassieke “arbeidsuren”). Wellicht zou de industrie sneller geneigd zijn om haar woorden 

in daden om te zetten, mochten er door de overheid fiscale stimuli voorzien worden (bijvoorbeeld een lagere 

werkgeversbijdrage) voor verladers die het laden en lossen buiten de klassieke werkuren mogelijk maken. 

 

Noodzakelijke wegenwerken in België 
Om in ons land duurzame mobiliteit te creëren, is het nodig een aantal ontbrekende weggedeelten (missing 

links) te bouwen en reeds bestaande weggedeelten te verbeteren. Het is bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat de 

verbinding tussen de Liefkenshoektunnel en de E17 nog steeds geen werkelijkheid is geworden en dat 

vrachtwagens verplicht worden het secundaire wegennet te gebruiken. Alhoewel missing links werden 

opgenomen in het Mobiliteitsplan Vlaanderen zijn er tot op heden nog maar zeer weinig projecten 

gerealiseerd. 

In Wallonië bestaat er ook een belangrijke missing link, nl. de verbinding Cerexhe-Heuseux-Beaufays tussen de 

E25-E40 om de verkeersassen rond Luik te ontlasten.  

Naast ontbrekende weggedeelten, moet er ook gewerkt worden aan de realisatie van nieuwe rondwegen rond 

agglomeraties, de aanleg van correct berekende rotondes en de constructie van stedelijke tunnels. Verder 

moet de overheid ervoor zorgen dat uitzonderlijke transporten naar behoren kunnen gebeuren en dat de 

infrastructuur hieraan is aangepast. 

Laten we vooral niet vergeten dat Vlaanderen en Wallonië een prominente rol spelen in het Europees logistiek 

gebeuren. Onze centrale ligging speelt hier natuurlijk een belangrijke rol, maar een goed uitgebouwde en 

onderhouden wegeninfrastructuur blijft een essentieel element bij het aantrekken van buitenlandse 

investeerders. 
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Kilometerheffing 

FEBETRA is van oordeel dat de opbrengsten van de kilometerheffing moeten aangewend worden voor 

infrastructuurprojecten en bij voorkeur voor wegeninfrastructuur. 

Bij de tariefzetting moet absoluut rekening gehouden worden met de concurrentiepositie van de Belgische 

wegvervoerders, logistieke dienstverleners en onze zeehavens.  

Een kilometerheffing kan maar een mobiliteitssturend karakter hebben, indien ze voor alle wegebruikers, 

inclusief automobilisten ingevoerd wordt. 

Wij pleiten voor een systeem dat beperkt blijft tot het huidige eurovignetwegennetwerk: de autosnelwegen, 

de belangrijkste N-wegen en R-wegen en dit, op het niveau van de Benelux. 
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ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING: OOK VOOR ONZE BEDRIJVEN EEN 

MUST 
 

Iedereen heeft de mond vol van administratieve vereenvoudiging, maar op het terrein – of beter gezegd in het 

kantoor – van onze bedrijven blijft dit nog veelal dode letter. Nochtans kunnen enkele eenvoudige ingrepen al 

een serieuze tijds- en kostenbesparing opleveren. 

 

Verklaring van activiteiten 
Onze federatie is verheugd dat in de nieuwe verordening (EU) nr. 165/2014 betreffende tachografen in het 

wegvervoer eindelijk rekening werd gehouden met de verzuchtingen van onze sector met betrekking tot de 

verklaring van activiteiten. Door een nieuwe bepaling in artikel 34 mogen de lidstaten vanaf 2 maart 2015 de 

bestuurders niet meer verplichten tot het overleggen van documenten ter staving van hun bezigheden wanneer 

zij zich niet bij het voertuig bevinden. 

Wij juichen de afschaffing van deze verklaring van activiteiten toe omdat deze verplichting een totaal nutteloze, 

tijdrovende administratie voor onze bedrijven betekende en die daarbovenop nog hét middel was geworden 

om absurd hoge boetes te innen.  

Wij pleiten er dan ook voor dat de Europese Commissie waakt over de toepassing van deze nieuwe bepaling 

vanaf 2 maart 2015 en de lidstaten die hardnekkig zouden volharden in het eisen van een verklaring van 

activiteiten, snel tot de orde roept. 

Tot 2 maart 2015 verzoeken wij de federale regering om richtsnoer nr. 5 van de Juridische werkgroep van de 

Europese Commissie toe te passen. In dit richtsnoer staat o.a. te lezen: “Voor zover dit is toegestaan in de 

nationale wetgeving, mag een fax of een digitale kopie van het formulier aanvaard worden.” In het KB van 14 

juli 2005 (artikel 20) staat echter gestipuleerd dat het een originele verklaring moet zijn. 

Belgische transportbedrijven stellen echter dikwijls chauffeurs tewerk die op een aanzienlijke afstand van hun 

werkgever wonen en die vanuit hun woonplaats rechtstreeks naar klanten rijden. Aangezien de Belgische 

wetgeving bepaalt dat het om een origineel attest moet gaan, worden chauffeurs verplicht om een aanzienlijke 

omweg te maken, enkel en alleen om de originele verklaring op te halen bij de werkgever. 

Dit zijn nutteloze kilometers die niet door de klant zullen worden vergoed en die vanuit ecologisch standpunt 

zeker moeten vermeden worden. Om deze nutteloze kilometers te vermijden, vraagt FEBETRA dat ook in België 

een gefaxt of gemaild exemplaar van het patronaal attest wordt toegelaten. 

 

Verplichte bewaring arbeidsreglement in vrachtwagencabine  
Werkgevers zijn verplicht op iedere plaats waar zij werknemers tewerkstellen een afschrift van het 

arbeidsreglement bij te houden. Volgens de gangbare interpretatie van de controlediensten houdt dit in dat er 

in elke vrachtwagencabine een afschrift van het arbeidsreglement moet worden bewaard. Maar wat is de 

toegevoegde waarde van een dergelijke maatregel? Deze lijkt er niet te zijn. 

Het arbeidsreglement kan al worden geraadpleegd op een gemakkelijk toegankelijke plaats, zoals het 

chauffeurslokaal van de onderneming. Bovendien ontvangt iedere chauffeur een exemplaar van dit 

arbeidsreglement bij aanwerving. 
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Uit het al dan niet aanwezig zijn van een arbeidsreglement in het voertuig kan men ook geen mogelijke sociale 

fraude afleiden. Hiertoe dienen andere instrumenten, zoals Dimona. Het niet moeten bewaren van een 

arbeidsreglement in de vrachtwagencabine draagt echter wel bij tot de administratieve vereenvoudiging.  
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EFFICIENT EN DOELGERICHT CONTROLEREN 
 

Opdat alle maatregelen die worden genomen tegen sociale dumping, oneerlijke concurrentie, 

verkeersonveiligheid,… enig nut zouden hebben, is een kordaat handhavingsbeleid van primordiaal belang, en 

dit zowel op lokaal, federaal als Europees niveau. Wij zijn dan ook voorstander van controles, doch ook hier is 

er nog ruimte voor verbetering. 

 

Samenwerking tussen de verschillende controlediensten is een must 
Teneinde oneerlijke concurrentie in al haar facetten te bestrijden, is het noodzakelijk dat de verschillende 

controlediensten in België én in Europa beter samenwerken en communiceren. Het probleem van de sociale 

dumping kan niet worden aangepakt alleen door controles op Belgisch grondgebied, hiervoor moet worden 

samengewerkt met de controlediensten van de andere lidstaten. 

 

Technische controle: afschaffing van het bonus-malussysteem 
Bedrijfsvoertuigen die bij de jaarlijkse technische controle een rood keuringsbewijs krijgen, moeten enerzijds 

herkeurd worden na herstelling, maar anderzijds wordt de periode tussen twee keuringen herleid naar zes 

maanden in plaats van 1 jaar. Voor ADR-voertuigen, die over een keuringsbewijs beschikken, is dit 3 maanden 

in plaats van 6 maanden. 

FEBETRA pleit voor de afschaffing van dit bonus-malussysteem omdat de vervoerder tweemaal wordt bestraft: 

er wordt hem niet alleen een herkeuring opgelegd, wat uiteraard noodzakelijk is, maar bovendien wordt de 

periode tussen twee keuringen met de helft ingekort. 

 

Controles moeten zich toespitsen op verkeersveiligheid en oneerlijke concurrentie 
Controles zijn een noodzaak. Reglementering en handhaving gaan immers samen. Je kan allerlei nieuwe 
reglementen uitdokteren, maar indien dit niet gepaard gaat met de nodige handhaving, is dit volstrekt 
nutteloos.  
 
Maar je mag handhaving niet verwarren met heksenjacht. FEBETRA vraagt dan ook dat het controlebeleid zich 

toespitst op de volgende prioriteiten: 

 controle van zowel Belgische voertuigen als buitenlandse voertuigen: de taalbarrière mag er niet toe 
leiden dat sommige buitenlandse vrachtwagens niet of bijna niet worden onderworpen aan controles; 

 de controles moeten zich toespitsen op verkeersveiligheid of oneerlijke concurrentie. De strafbepalingen 
rond medeverantwoordelijkheid en ongeoorloofd lage transportprijzen mogen niet langer dode letter 
blijven. Controleren op futiliteiten oogt mooi voor de statistieken, maar wekt enkel wrevel op. 

Bovendien worden wij regelmatig geconfronteerd met motorbrigades Douane en Accijnzen die het KB van 19 

juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken 

inzake het vervoer over de weg verkeerd toepassen, en dit op 2 gebieden: 

 vooreerst eisen zij de onmiddellijke betaling van de onmiddellijke inning aan overtreders die een 
woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben. Dit staat haaks op de bepalingen van het KB, waarin 
artikel 5, § 2, 3. duidelijk stipuleert dat die overtreders de onmiddellijke inning per overschrijving kunnen 
voldoen. 
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 daarnaast zijn er verschillende motorbrigades die geen rekening houden met het maximum dat in het KB 
van 19/07/2000 is vastgesteld voor het totaal van de te innen sommen. 

Wij vragen dan ook dat de motorbrigades het KB van 19 juli 2000 correct zouden toepassen. 

Tot slot ijveren wij voor de toepassing van het gezegde “schoenmaker, blijf bij uw leest”. Deze volkswijsheid 

lijkt de evidentie zelve, maar in de praktijk merken wij dat er op het wegvervoer nogal wat controles worden 

doorgevoerd door controleurs die hiervoor geen specifieke opleiding genoten. Meestal gaat het hier om 

eenheden van de lokale politie die een geheel eigen interpretatie geven aan een bepaalde wetgeving 

waardoor transportondernemingen die geheel in regel zijn, worden geconfronteerd met heel wat tijdverlies en 

frustraties. 
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