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FLASH Nr. 05 - 14/01/2019

VIAPASS GATE:
BOETES EN (ONWETTIG) VASTHOUDEN VAN VRACHTWAGENS:
Wallonië bijt in het stof!
In november 2018, tijdens de voorbije vergadering van de Waalse stuurgroep ‘Kilometerheffing’,
herinnerde UPTR het Kabinet van Waals Minister van Budget en Financiën nogmaals over de gevolgen
van de excessen van zijn controlediensten.
Reeds in 2016 haalde UPTR aan dat de controle- en verbaliseringsprocedure gebreken vertoonden.
➔ Zie hierover onze flash Nr. 60 du 13/10/2016
Meerdere malen hebben de advocaten van UPTR bekomen dat het Vlaamse en het Waalse gewest de
vrachtwagens, die vastgehouden werden door de controlediensten van de regionale fiscale
administraties, moesten vrijgeven worden op straffe van een dwangsom!
Met veel spoed hebben zowel de Voorzitter van de Rechtbank te Brussel (in kortgeding tegen de
Vlaamse Overheid) als de Voorzitter van de Rechtbank te Namen (in kortgeding tegen de Waalse
Overheid) geoordeeld dat het, onmiddellijk, ter plaatse vasthouden van vrachtwagens tot betaling van
een (rechtsgeldig) betwiste of veronderstelde boete, disproportioneel en rechtsmisbruik is.
Eind december 2018 heeft de Rechtbank van Namen zich uitgesproken over de schadeclaim ingediend
door een transporteur die het slachtoffer was geworden van de corrupte praktijken van de DG 07agenten.
Dat de Rechtbank van Namen het niet eens was met de Waalse autoriteiten, is een understatement.
Het verdict was vernietigend en kan als volgt vertaald worden: “De Waalse administratie heeft

uit haar taken een recht tot immobilisatie van voertuigen afgeleid en heeft zich niet
gedragen zoals normaal verwacht kan worden van een voorzichtig en toegewijd
openbaar bestuur dat rekening houdt met de beginselen van goed bestuur”.

In een zeer goed gemotiveerde uitspraak, waarbij rekening gehouden werd met het feit dat bij een
billijke belastinginning een strikte naleving dient gepaard te gaan met de garanties die verwacht
kunnen worden in een Rechtsstaat, besloot de rechtbank dat de handelingen van het Waalse Gewest
“rechtsmisbruik” zijn.
Het Waalse Gewest werd veroordeeld tot een schadevergoeding van ongeveer € 4.000 wegens het
illegaal vastzetten van een vrachtwagen door de boorddocumenten in beslag te nemen.
UPTR hoopt dat de Waalse controlediensten zich in de toekomst eerder zullen richten op de
Afrikaanse varkenspestproblematiek (en de jacht op zwijnen dan deze op vrachtwagens …).
UPTR heeft haar advocaten ook de opdracht gegeven om de mogelijkheid tot een collectieve
schadevordering te onderzoeken zodat de klachten van verschillende (Belgische en Europese)
transporteurs, die slachtoffer zijn geworden van de illegale praktijken van de (Vlaamse en/of Waalse)
autoriteiten, gebundeld kunnen worden.
Wordt dus zeker nog vervolgd!
Michaël Reul – Secretaris-Generaal

