Maatregelenlijst
De maatregelen worden 80% terugbetaald tenzij anders vermeld. Er kan enkel steun toegekend
worden voor maatregelen die verder gaan dan de wet voorschrijft. Er mag voor een maatregel
geen steun aangevraagd worden indien voor dezelfde maatregel reeds steun ontvangen werd via
een ander systeem.
Koop,
huur
en
leasing
van
rijassistentiesystemen ter bevordering
van energiezuinig en verkeersveilig
rijgedrag.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

Intelligence Speed Assistance
• Halfopen
• Gesloten
Adaptive cruise control
Predictive cruise control
Lane Change Assistance
Lane Keeping Assistance
Adaptive Front lightning Systems
vehicle-to-infrastructure
Alchoholslot
Systemen die het ecologische uitrollen van het
voertuig bevorderen of ondersteunen
Night vision
Head-up display
Navigatiesystemen specifiek voor vrachtwagens op
voorwaarde dat regelmatige update is inbegrepen.
Systemen voor de ondersteuning van elektronische
vrachtbrieven (voor zover ze tijdens het rijden
enkel via spraakbesturingssysteem bediend kunnen
worden en het beeldscherm /de toetsen enkel bij
stilstand geactiveerd kunnen worden wanneer de
motor is uitgeschakeld)
Systemen
die
wettelijke
toepassing
van
zelfrijdende vrachtwagens en platooning toelaten
Automatische versnellingsbak

(terugbetalingspercentage nog te bepalen)

16) Rijassistentieen
rijstijlanalysesystemen
(monitoren van ecologisch en veilig rijgedrag)
Koop, huur en leasing van extra
veiligheidsvoorzieningen die verder
gaan dan de wet voorschrijft

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Retarder
Intarder
Aslastmeters (elektronische systemen)
Camerasystemen voor achterwaarts parkeren en
rijden
Frontcamera’s
Dodehoekcamera’s
Dodehoekspiegels
Blind-spot sensor systems
Tyre Pressure Monitoring Systems
Automatic Tyre Inflation Systems
Systemen om het gebruik van de gsm te blokkeren
in een rijdende vrachtwagen (handenvrij bellen
blijft toegelaten)
Roof safety airbags
Extra koplampen voor achterwaarts parkeren
Ground operation voor tank- en silowagens en
afdekzeilen die voorzien zijn van een systeem dat
bediening vanaf de grond mogelijk maakt

Koop, huur en leasing van extra
voorzieningen met een positieve
impact op het milieu

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
Aankoop, huur en leasing van
maatregelen ter bevordering van de
efficiëntie

1)
2)
3)
4)

Ergonomische vormgeving
bestuurdersplaats

van

de

1)
2)
3)
4)
5)

Uitgaven voor maatregelen ter
vermijding van diefstal (vrachtwagens,
trekkers, aanhangwagens, opleggers,
motorbrandstof, lading)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aerodynamische maatregelen ter vermindering van
luchtweerstand
• Boat tail
• Side wings
• Roof fairing
• Aerodynamische mudflaps
• Aerodynamische neus
Roetfilter
SCR-systeem
Plaatsing achteraf van start-stopsytemen
Geluids/geruisarme banden en banden met
optimale rolweerstand (terugbetalingspercentage

nog te bepalen)

Piek-gecertificeerd materiaal
• Geluidsarme vloer
• Geluidsarme wanden
• Geluidsarme laadklep
• Geluidsarme draai- of roldeur
• Geluidsarme koelgroep
• Geluidsarme elektrotranspallettrucks
• Geluidsarme handpallettrucks
• Geluidsarme rolcontainers
Interne koelscheidingswanden

Bedrijfsadvies m.b.t. milieu- en verkeersveiligheid
gerelateerde vragen van de bedrijfsleiding
Transportmanagement- en planningssystemen
Kosten voor de deelname aan programma’s die
leiden tot emissiereductietrajecten
Milieu- en veiligheidscertificaten
• ISO 14001
• EMAS
• ISO 9001
• OHSAS 18000
• CEN standard EN 16258
• SQAS
• TAPA
Airconditioningsystemen
(staand
model
plafondmodel)
luchtgeveerde stoel
Staande kachel voor in de bestuurderscabine
Gecertificeerde ligslaapplaatsen
Vast ingebouwde handsfreesystemen

of

Diefstalalarminstallaties
Immobilisatiesystemen
Afsluitbare dekselbeveiliging en beveiliging van de
koppeling
Zeven in de tanks
Stevige tralieroosters
Extra blokkering van het stuur en/of de
versnellingspook
Satellietlokalisatiesystemen (GPS) in de voertuigen
die bij een ongewone routeafwijking, een

8)
9)

Innovatieve maatregelen

ongeplande opening van het vrachtruim of
afkoppeling van de oplegger in de centrale alarm
slaan,– transponders (bvb B. RFID) op pallets en
andere laadsystemen of rechtstreeks op de
getransporteerde goederen
Kofferopbouw in hard materiaal om
transportgoederen te beveiligen tegen het
opensnijden van het kofferdekzeil
Zogenaamde "panic buttons", waarmee politie
en/of de centrale in gevaarlijke situaties
verwittigd worden

Met deze categorie worden maatregelen bedoeld die
momenteel nog niet opgenomen zijn in bovenstaande
categorieën zijn wegens nog niet gekend bij de
inrichtende overheid maar die door hun innovatief
karakter toch een positieve impact hebben op de
doelstellingen van deze subsidiemaatregel:
•

•

De negatieve milieueffecten van het
goederenvervoer over de weg met zware
nutsvoertuigen te verminderen door de
emissies te verlagen en het materiaalverbruik
te reduceren
De veiligheid van het goederenvervoer over de
weg met zware nutsvoertuigen duurzaam te
verhogen en het risico op arbeids- en
bedrijfsongevallen te verlagen door een
verbetering van zowel de veiligheidsuitrusting
van het personeel en de voertuigen als een
verhoging van het personeel als een verhoging
van de veiligheid op het niveau van de lading,
op kwalitatief en kwantitatief vlak

