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ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για τους όρους διενέργειας του «cabotage» στο Βέλγιο από τις 19 Αυγούστου 2009.

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο εγγράφου του Υπουργείου Μεταφορών του Βελγίου, με αριθμό 

πρωτοκόλλου Β4 / 45368 / 4215, με το οποίο ανακοινώνεται η θέση σε ισχύ στις 19 Αυγούστου του 

2009, του βασιλικού διατάγματος της 10'1’ Αυγούστου του 2009, για τον προσδιορισμό σαφών και 

πρακτικών κανόνων οι οποίοι επιτρέπουν τη διαπίστωση της προσωρινής φύσης του «cabotage» 

που διενεργείται στη βελγική επικράτεια.

Με το εν λόγω βασιλικό διάταγμα, ορίζεται ότι η διενέργεια «cabotage» στο Βέλγιο επιτρέπεται 

μόνο εάν ισχύουν σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

1. To «cabotage» επιτρέπεται μόνο εφόσον διενεργείται ως συνέχεια διεθνούς μεταφοράς.

2. Επιτρέπονται, το ανώτερο, τρεις μεταφορικές εργασίες «cabotage».

3. Οι ανωτέρω μεταφορικές εργασίες «cabotage», πρέπει να διενεργούνται εντός επτά (7) 

ημερολογιακών ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο τέλος της διεθνούς μεταφοράς.

Σε συμμόρφωση με το Αρθρο 306 της συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα ανωτέρω δεν 

ισχύουν για τους μεταφορείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Ολλανδίας και 

του Λουξεμβούργου.

Η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων θα ελέγχεται με βάση τη διεθνή φορτωτική της Σύμβασης 

C.M.R., η οποία θα συντάσσεται για κάθε μεταφορά. Οι ανωτέρω διεθνείς φορτωτικές της 

Σύμβασης C.M.R., θα πρέπει να βρίσκονται εντός του οχήματος για κάθε διεθνή μεταφορά και για
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καθεμία ξεχωριστά μεταφορική εργασία «cabotage», και θα πρέπει να επιδεικνύονται σε 

περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές.

Σε περίπτωση διενέργειας παράνομης μεταφοράς «cabotage», ο αρμόδιος υπάλληλος της 

ελεγκτικής αρχής, μπορεί να ζητήσει την άμεση είσπραξη του ποσού τ(ον 1800 ευρώ για κάθε 

μεταφορά «cabotage». Ταυτοχρόνως, αυτός ο οποίος διοργάνωσε την παράνομη μεταφορά 

«cabotage», μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνος για την παράβαση.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας που 

αναγράφονται στο τέλος της επιστολής του Υπουργείου Μεταφορών του Βελγίου.
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