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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST
[2016/205587]
20 OKTOBER 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen
en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen
De Waalse Regering,
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;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
Gelet op het verslag van 14 april 2016, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014
houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
Gelet op het advies van de Adviescommissie « administratie-industrie » gegeven op 6 juli 2016;
Gelet op het overleg gepleegd tussen de betrokken Regeringen;
Gelet op advies 59.273/4 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid,
2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 6 mei 2009 betreffende de
technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens wordt bij dit besluit gedeeltelijk omgezet.
Art. 2. In artikel 23ter van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van
19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1o in paragraaf 1, 6o, worden de woorden « om de zes jaar » vervangen door de woorden « elk jaar »;
2o in paragraaf 2, 1osexies, worden de punten c) en d) vervangen door wat volgt :
« c) de voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken en waarvan de maximaal toegelaten massa groter is dan
3.500 kg zijn aan de keuring onderworpen één jaar na de eerste inverkeerstelling in België en vervolgens elk jaar;
d) de voertuigen bedoeld in paragraaf 2, 2o, zijn aan de keuring onderworpen één jaar na de eerste inverkeerstelling
in België en vervolgens elk jaar; »;
3o in paragraaf 2, 2o, worden de woorden « van drie maand » vervangen door de woorden « van een jaar »;
4o in paragraaf 2, 3o, wordt punt b) opgeheven.
Art. 3. Dit besluit is van toepassing op de afgeleverde certificaten vanaf de datum van inwerkingtreding.
Dit besluit is niet van toepassing op de volledige en gedeeltelijke controles die aanvankelijk vóór de datum van
inwerkingtreding werden voorzien of op de herkeuringen verbanden houdend met de volledige en gedeeltelijke
controles die vóór de datum van inwerkingtreding worden uitgevoerd.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
Art. 5. De Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 20 oktober 2016.
De Minister-President,
P. MAGNETTE
De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed,
M. PREVOT

