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FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
31 JANUARI 2009
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de
Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het
wegvervoer
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de
onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd door de
wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996 en 27 november 1996;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20
december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 april 2007
houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart
2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van
Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.
3820/85 van de Raad;
Gelet op het advies van de raadgevende commissie administratie - nijverheid gegeven op 29 september 2008;
Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 september 2008;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 13 januari 2009;
Gelet op het advies 45.545/4 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2008, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende de noodzaak tot aanpassing van het bedrag van de vergoedingen aan de evolutie van de gewone
index;
Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Bijlage V van voormeld koninklijk besluit van 14 juli 2005 wordt vervangen door een nieuwe bijlage V
luidend als volgt :
« Bijlage V. - De erkenning als installateur of hersteller van tachografen is onderworpen aan een retributie waarvan
het bedrag bepaald is op :
- 250 euro voor het onderzoek met het oog op de erkenning als installateur;
- 200 euro voor de uitbreiding van de erkenning als installateur tot digitale tachograaf;
- 150 euro voor het onderzoek met het oog op de erkenning als hersteller;
- 100 euro voor de uitbreiding van de erkenning als hersteller tot digitale tachograaf;
- 25 euro voor de afgifte van elk erkenningcertificaat.
Vanaf inwerkingtreding van dit besluit t.e.m. 31 december 2009 zijn deze respectievelijke bedragen 270, 216, 162,
108 en 27 euro.
Vanaf het burgerlijk jaar 2010 maken de vergoedingen, vastgelegd in de bijlage bij dit besluit, jaarlijks per 1 januari
het voorwerp uit van een automatische indexering berekend op basis van de gewone index van de maand november
van het voorgaande jaar. Het resultaat van deze aanpassing zal worden afgerond naar de hogere euro indien de
decimalen van het berekend bedrag hoger of gelijk zijn aan 0,5 of naar de lagere euro indien de decimalen lager zijn
dan 0,5.
De vergoedingen voor reeds geheel of gedeeltelijk geleverde prestaties zijn niet terugbetaalbaar bij annulering van
de aanvraag of in geval van een negatieve beslissing aangaande het dossier.
De vergoedingen worden gestort op rekening nummer IBAN : BE86 6792 0060 1050 - BIC : PCHQ BE BB van het
Directoraat Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Ontvangsten. »
Art. 2. De minister bevoegd voor het wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 31 januari 2009.
ALBERT
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
H. VAN ROMPUY
De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
E. SCHOUPPE
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