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FLASH Nr. 81 - 16/11/2021 

Frankrijk:  
Einde grensoverschrijdend vervoer met 44 ton:  

UPTR en Fediex stappen naar de Franse Raad van State 
 

Sinds 2013 laat de Franse wetgeving het vervoer van 44 ton op 5 assen toe.  
Op dit gebied verschilt de Franse regelgeving niet van de Belgische die dit eveneens toestaat.  
 
Dit leidde ertoe dat er geen enkel juridisch argument was om met een gladgestreken gezicht te 
beweren dat er een probleem zou zijn om de Belgisch-Franse grens over te steken met 44 ton.  
 
Een nieuw Frans decreet zorgt er echter voor dat vanaf 1 januari 2022 het gebruik van 44 ton op 
5 assen enkel nog mogelijk zal zijn bij nationaal vervoer (inclusief cabotage) dat volledig op het 
Franse grondgebied plaatsvindt… 

 
In onze flash nr. 46 van 09 juni 2021 lieten wij u reeds weten dat UPTR een juridische analyse 
heeft laten uitvoeren door een gespecialiseerd advocatenkantoor over dit discriminerende decreet 
en de Europese Commissie reeds op de hoogte heeft gesteld van een strijdigheid met het recht 
van de Europese Unie. 
 
UPTR had zich, zoals gemeld in haar flash nr. 51 van 21 juni 2021, eveneens voorgenomen de 
verschillende juridische mogelijkheden te bekijken om zich te ontdoen van deze nieuwe 
regelgeving, die even protectionistisch is als tegenstrijdig met de Europese doelstellingen inzake 
de Green Deal. 
 
Op grond van de vrije toegang tot de interne markt heeft UPTR, in samenwerking met Fediex, een 
beroep ingesteld bij de Franse Raad van State tegen dit bedenkelijke decreet. 
 
Het valt op te merken dat deze procedure geen schorsende werking heeft en een uitspraak niet 
verwacht wordt binnen het jaar. Vanaf 1 januari zal de nieuwe regeling, op zijn minst tijdelijk, van 
toepassing worden. 
 
In het kader van de ‘Green Deal’ zal de Europese Commissie in 2022 de richtlijn inzake de maximaal 
toegestane afmetingen en maximaal toegestane gewichten, herzien. 
 
Het valt te hopen dat, op het einde van de moeizame wetgevende procedure en/of het tijdrovende 
juridische proces, het gezond verstand het zal halen… 
 
Wordt nog vervolgd. 
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