15/01/2016

Belgische kilometerheffing:
OBU’s hebben moeite met het vinden van afnemers:

Laatste elementen…

Naar aanleiding van ons persbericht van deze woensdag 13/01/2016 i.v.m. de lage afname van de
OBU’s van Satellic door de transporteurs en gelet op de reactie van VIAPASS, vindt UPTR het nodig
om nog bijkomende elementen te preciseren.
Het ondertussen officieel gepubliceerd verslag van het antwoord van Minister Prévot, van eergisteren
op het Waals Parlement, laat ons toe om bepaalde cruciale gegevens beter te verfijnen.





36.115 voertuigen zijn in het systeem geregistreerd (maar nog zonder aanduiding van een
‘derde betaler’ (!)
16.760 OBU zijn verstuurd geweest naar de “klanten” (waaronder 11.000 in België).
Op datum van 3 januari 2016, waren 31 van de 128 “servicepunten” nog niet klaar …
Tot 1 april 2016 resteren nog 63 werkdagen.

UPTR kan dus de volgende mathematische vaststelling doen:
Op datum van 12/01/2016 waren slechts 16.760 OBU verstuurd op een verwacht totaal van 700.000
(150.000 Belgen en 550.000 buitenlanders).
 700.000 - 36.115 = nog 663.885 voertuigen te registreren en evenveel OBU’s nog te
versturen …
 663.885 / 63 werkdagen = 10.508 OBU’s af te leveren PER WERKDAG.
UPTR heeft ook aandachtig opgemerkt dat de Waalse Minister van openbare werken heeft verklaard
dat “er enkel maar een eenvoudig administratieve stap overblijft om de ‘Toll Domain Statement’ te
publiceren. Europa is op de hoogte van dit gebeuren”.
UPTR had de opening van de markt gevraagd voor aanbieders van interoperabele OBU’s.
 Het antwoord van de Minister laat vermoeden dat concurrenten binnenkort ook hun diensten
in België zullen kunnen aanbieden …
De website van Satellic vermeldt dat “Uw OBU wordt gratis verzonden per post en word geleverd
binnen twee tot vijf werkdagen (in België en buurlanden).”
( https://www.satellic.be/nl-BE/manage/rup/getyourobu).
Met deze objectieve gegevens wil UPTR de transporteurs geruststellen over de kern van haar
boodschap:

Wachten met bestellen!
Michael Reul
Secretaris-Generaal

