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Sinds 1 april vorig jaar betalen alle
vrachtwagens die het Belgische
snelwegennet gebruiken, een tol-
heffing. De heffing wordt bere-
kend met behulp van een zoge-
noemde on-boardunit in elke
vrachtwagen. Met de tolheffing
wil de overheid ook buitenlandse 
vrachtwagens, die vaak alleen
maar door België rijden op weg
naar een andere bestemming, la-
ten betalen voor het gebruik van
het wegennet. 
Van bij het begin waren er klach-
ten over het boetestelsel. Elke in-
breuk wordt immers bestraft met 
een minimum boete van 1.000
euro. “Dat betekent dat een chauf-
feur die een fout maakt, zoals het
per vergissing ingeven van een ver-

keerde nummerplaat of het plaat-
sen van het foute bakje in een 
vrachtwagen, dezelfde boete 
krijgt opgelegd als een doortrap-
te fraudeur die al een heel jaar 
lang zonder bakje rondrijdt”, al-
dus Philippe Degraef. 

Variabel
Om aan die kritiek tegemoet te
komen, wordt het boetestelsel nu
veranderd. “Het komt erop neer 
dat de bewuste fraudeur nog
steeds met een hoge boete wordt
geconfronteerd, maar dat kleine-
re en onopzettelijke inbreuken
minder zwaar worden bestraft”,
aldus Philippe Degraef.
Ook de politiek heeft oren naar 
de verzuchtingen van de trans-
portsector, zo blijkt uit een ant-
woord van Vlaams minister van
Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op
een vraag van Vlaams parle-
mentslid Paul Van Miert (N-VA)
in de Commissie Mobiliteit. “Het
is de bedoeling om het huidige 
boetetarief te behouden voor de
voertuigen zonder on-boardunit 
en eventueel zelfs te verhogen in
gevallen van fraude. Daar ligt im-
mers een heel duidelijke intentio-
naliteit aan de basis”, aldus de
minister. “Daarnaast is het de be-
doeling om de boetes fors te ver-
lagen voor alle andere gevallen. 

In het voorlopige voorstel – maar
het gaat nog om een werkvoorstel
– is sprake van een tarief van 500 
euro voor een aantal opgesomde 
inbreuken waaronder het niet ac-
tiveren van de unit, dat is in de
meeste gevallen niet intentioneel, 
en het blijven rijden met een unit 
die aangeeft dat er een probleem is
zonder de dienstverlener te con-
tacteren. Voor andere inbreuken
wordt een tarief van 100 euro ge-
hanteerd. De boete – uitgezon-
derd die van 1.000 euro – zou kun-

nen worden verlaagd wanneer het
gaat om een eerste inbreuk.” 
Hoe de regeling er uiteindelijk zal
uitzien, staat nog niet helemaal
vast en is het voorwerp van poli-
tiek overleg tussen de drie gewes-
ten. De politieke turbulentie op
Waals en Brussels vlak dreigt
daarbij voor uitstel te zorgen.
“Het is bijgevolg niet zeker of de 
nieuwe boetes al op 1 januari in 
voege zijn”, vreest ook Philippe 
Degraef van Febetra.

BRUSSEL - Er komt vanaf januari 
volgend jaar een nieuw 
boetestelsel voor inbreuken op de 
kilometerheffing voor 
vrachtwagens. Niet elke 
overtreding wordt dan meteen 
bestraft met een boete van 1.000 
euro. “De boetes zijn een doorn in 
het oog van de sector”, aldus 
directeur Philippe Degraef van 
Febetra. “Daar komt nu dus 
verandering in.”

Guido CLOOSTERMANS

CIJFER VAN DE DAG 3,4 procent minder jonge gebruikers bij Facebook
De sociale netwerksite Facebook zal dit jaar in de VS het aantal gebruikers tussen 12 en 17 jaar zien 
dalen. Volgens onderzoeksbureau EMarketeer is het de eerste keer dat het gebruik van Facebook daalt 
op zijn thuismarkt. EMarketeer voorspelt dat het aantal gebruikers tussen 12 en 17 jaar met 3,4 procent 
zal dalen dit jaar. Tieners schakelen over op Snapchat en Instagram.  

Inbreuken op kilometerheffing 
niet meer even zwaar beboet 

Nieuw stelsel 
vanaf januari, 
maar vertraging 
niet uitgesloten
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Het was niet toevallig in Californië 
dat VW gisteren aankondigde dat 
het legendarische hippiebusje 
opnieuw op de markt wordt 

gebracht. In de VS verwierf de eerste 
editie van het VW-busje cultstatus. 
De I.D. Buzz, zoals hij zal heten, zal 
elektrisch worden aangedreven en is 
onderdeel van de strategie van VW 
om tegen het jaar 2025 meer dan 30 
elektrische modellen op de markt te 
brengen. Daarvoor wordt het nieuwe 
merk I.D. gelanceerd.
De liefhebbers moeten nog even 
geduld oefenen. De I.D. Buzz komt 
er pas in 2022. (gc)

Hippiebusje van VW 
wordt elektrisch
FRANKFURT - Het hippiebusje 
van Volkswagen komt terug. De 
top van VW heeft gisteren 
bevestigd dat het legendarische 
busje vanaf 2020 terug bij de 
dealers zal staan, met een 
elektromotor. 

Links het oude model, 
rechts het nieuwe 
hippiebusje.   Foto HBVL

Europa 
onderzoekt 
overname 
Monsanto
BRUSSEL - De Europese 
Commissie opent een onder-
zoek naar de overname van het
Amerikaanse zaaigoedbedrijf 
Monsanto door de Duitse 
Chemiereus Bayer. De Europese
Commissie vreest dat de 
concurrentie zal verminderen. 
Bayer en Monsanto bereikten in
september vorig jaar een 
akkoord over de overname. De
transactie, waarmee zo’n 60 
miljard euro gemoeid is, zou 
van het nieuwe bedrijf de 
grootste speler in de zaden- en
pesticidenindustrie maken. 
Bovendien is de sector wereld-
wijd reeds sterk geconcentreerd
rondom enkele grote spelers, 
met de recente fusies van Dow
en Dupont en van Syngenta en
ChemChina. (b)

Recordwinst 
voor Noorse 
staatsfonds
OSLO - Het Noorse staatsinves-
teringsfonds, het grootste ter 
wereld, heeft in het tweede 
kwartaal een winst behaald van
21,7 miljard euro. Vooral de 
beleggingen in aandelen 
spijsden de kas. De halfjaar-
winst komt zo 53,6 miljard euro,
een record.
De opbrengsten van de olierijk-
dom van Noorwegen vloeien 
naar het fonds en hiermee 
verzekert het Scandinavische 
land de financiering van de 
sociale zekerheid. Eind juni was
de waarde van het fonds 
gestegen tot 862 euro. Het 
Noorse spaarboekje is dus twee
keer zo groot als de Belgische 
staatsschuld. De Noren investe-
ren in zowat 9.000 beursgeno-
teerde bedrijven. Zo heeft het 
fonds een belang in alle 
bedrijven van de Bel20. (b)

In het eerste jaar werden op de 
Belgische wegen 849 overtre-
dingen vastgesteld. Dit bracht 
de Vlaamse schatkist 1,7 
miljoen euro op. Via de 
automatische scanners op de 
snelweg vlogen nog eens 
enkele honderden chauffeurs 
op de bon, goed voor opnieuw 
1,3 miljoen euro aan geïnde 
boetes. De kilometerheffing 
zelf bracht het eerste jaar na 
de invoering ruim 648 miljoen 
euro op. Uit cijfers van Viapass, 

dat de kilometerheffing 
coördineert, blijkt dat er in heel 
Europa ruim 700.000 vracht-
wagens voorzien zijn van een 
on-boardunit. “Die rijden 
natuurlijk niet allemaal elke 
dag op onze wegen”, aldus 
administrateur-generaal Johan 
Schoups. “Elke werkdag 
betalen zo’n 140.000 vracht-
wagens ruim 2,5 miljoen euro 
kilometerheffing. Ruim de helft 
daarvan (54 procent), wordt 
betaald door buitenlanders. (gc)

X 648 miljoen in eerste jaar


