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Vrachtwagens moeten minder naar keuring
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Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts versoepelt de keuring voor vrachtwagens. Ze moeten nog maar één keer per jaar worden
gekeurd, in plaats van twee keer per jaar.

Zware vrachtwagens moeten in Vlaanderen vandaag twee keer per jaar worden gekeurd. Dat is strenger dan de Europese norm, die
één keuring per jaar oplegt. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil die regel aanpassen. Dat antwoordt hij op een vraag
van zijn partijgenoot en Vlaams Parlementslid Paul Van Miert. De maatregel gaat op 1 januari 2017 in.

Vandaag is Vlaanderen katholieker dan de paus', zegt Van Miert. 'Ondertussen rijden onze wegen vol buitenlandse vrachtwagens die
maar één keer per jaar worden gekeurd. Door de versoepeling krijgen Vlaamse vrachtwagens nu dezelfde regels als de Nederlandse,
Franse of Duitse. We moeten zo veel mogelijk een gelijk speelveld voor onze Vlaamse bedrijven nastreven, want de transportsector is
een internationale en concurrentiële sector.'

De sector was al langer vragende partij voor de afschaffing van de zesmaandelijkse keuring. Sinds de zesde staatshervorming is
Vlaanderen bevoegd. De maatregel maakt deel uit van de beloftes die Weyts aan de transportsector maakte na de invoering van de
kilometerheffing voor vrachtwagens op 1 april. De invoering ging in België gepaard met veel protest en verkeersopstoppingen. Vooral
in Wallonië blokkeerden vrachtwagenchauffeurs heel wat verkeerswegen om hun ongenoegen te laten blijken.

De inkomsten uit de kilometerheffing bedragen 504 miljoen euro in 2017. De helft komt van buitenlandse vrachtwagens. Meer dan 100
miljoen euro gaat naar compensaties voor de transportsector, zoals een vermindering van de loonlasten. De kilometerheffing vervangt
het eurovignetsysteem, dat enkel door trucks boven 12 ton moest worden betaald.
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