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1 Inleiding 

De MORA onderzocht de rol en de impact van de MORA-adviezen in het beleids- en 

beleidsvoorbereidend proces.  

Hiervoor keek de MORA naar de 130 adviezen die de Raad sinds zijn oprichting formuleerde. Uit 

deze adviezen selecteerde hij een vijftiental adviezen die hij meer in detail onderzocht op het vlak 

van doorwerking en impact. De onderzochte adviezen bestrijken een tijdspanne van 10 jaar en 

overspannen verschillende legislaturen.  

De bevindingen uit de globale screening van de adviezen en de meer gedetailleerde screening 

leiden tot een aantal conclusies over de impact en de rol van de adviezen in het beleidsproces.   

Op basis van deze conclusies formuleert de MORA ten aanzien van het Vlaams Parlement 

voorstellen met de bedoeling om de samenwerking en de interactie tussen MORA en Vlaams 

Parlement nog te kunnen versterken en op die manier het beleid op het vlak van mobiliteit en 

openbare werken nog beter te onderbouwen. De voorstellen zijn opgenomen in de kaders onder 

de verschillende hoofdstukken.  

Uit de bevindingen en de conclusies selecteerde de MORA tot slot de belangrijkste elementen 

die een goede doorwerking van een advies kunnen faciliteren.   

2 Evaluatie 

De evaluatie bevat volgende elementen van onderzoek: 

1. Toelichting van adviezen in het Vlaams Parlement 

2. Adviesvragen vanuit het Vlaams Parlement 

3. Timing van het debat in het Vlaams Parlement 

4. Omgaan met conceptnota’s 

5. Timing van de adviesvragen 

6. Situering van de adviesvragen 

7. Repliek van de Vlaamse Regering in de Memorie Van Toelichting 

8. Adviezen die ‘het verschil’ maken 

2.1 Toelichting van adviezen in het Vlaams Parlement 

De MORA gaf sinds zijn oprichting 12 maal een toelichting in het Vlaams Parlement. De 

toelichtingen van adviezen of rapporten vonden, op twee uitzonderingen na, plaats op uitnodiging 

van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken.  Volgende tabel geeft een overzicht van alle 

toelichtingen in het Vlaams Parlement door de MORA.  

Toelichtingen door de MORA in het Vlaams Parlement 

3 december 2009 Hoorzitting in de commissie MOW over het advies van MORA over de 
Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014 

14 december 2009 Toelichting visie en aanbevelingen voor een beter en sneller beleidsproces 
In de commissie Sauwens 
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20 mei 2010 Toelichting in de commissie MOW van het MORA-advies kilometerheffing 
voor vrachtwagens van 30 maart 2009 

21 oktober 2010 Toelichting in commissie MOW van het advies over de kilometerheffing voor 
vrachtwagens 

2 december 2010 De commissie MOW hield op 2 december 2010 een hoorzitting met de MORA 
over zijn advies over de beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2010-
2011 

28 mei 2013 Toelichting in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en 
Onroerend Erfgoed van het MORA- advies over het ontwerp van het Vlaams 
Klimaatbeleidsplan 

24 oktober 2013 Toelichting in commissie MOW (Gedachtewisseling met minister Hilde Crevits) 
van het MORA Mobiliteitsverslag 2013 – evaluatie Pendelfonds.  
 

13 maart 2014 Toelichting in commissie MOW van het MORA advies over het Ontwerp 
Mobiliteitsplan Vlaanderen  
 

9 oktober 2014 Toelichting in commissie MOW van het MORA Mobiliteitsrapport 2014  

19 maart 2015  Toelichting in commissie MOW van het MORA advies kilometerheffing 
vrachtwagens 

30 april 2015 Toelichting in commissie MOW van het MORA advies over de 
basisbereikbaarheid 

15 december 2016 Toelichting in commissie MOW van het MORA-advies over de 
Werkvennootschap 

Toelichting van adviezen en standpunten in het Vlaams Parlement ziet de MORA als een grote 

meerwaarde: 

 Het Vlaams Parlement kan op uitvoerige wijze kennis nemen van de context van het 

advies, het adviesproces, de motivering voor het advies, de eventuele knelpunten, enz. 

en op die manier een genuanceerder beeld verkrijgen van het maatschappelijk draagvlak 

voor beleidsintenties of beleidsmaatregelen. Aangezien de MORA zijn adviezen steeds in 

consensus formuleert kunnen de parlementsleden via de adviezen kennis nemen van de 

visie van het ganse mobiliteitsmiddenveld in Vlaanderen.   

Het mobiliteitsmiddenveld geeft advies vanuit een maatschappelijke invalshoek en is 

daardoor een aanvulling op het politieke debat in het Vlaams Parlement. Deze contacten 

tussen het Vlaams Parlement en de strategische adviesraad kunnen daardoor finaal het 

beleid zelf sterker maken.  

 Via de toelichtingen verkrijgt de MORA als strategische adviesraad een grotere 

zichtbaarheid en legitimering (ook ten aanzien van de leden van de MORA). Zeker ook in 

de wijze waarop de adviezen worden vermeld in schriftelijke en mondelinge vragen, in het 

debat met de minister of in de bespreking van bijvoorbeeld resoluties, conceptnota’s of 

ontwerpen van decreet. Dit betekent dat de adviezen effectief een bijdrage konden leveren 

in de ondersteuning van de beleidsvoorbereiding.   

De MORA stelt vast dat meer dan drie vierde van de adviezen die in het Vlaams Parlement zijn 

toegelicht achteraf regelmatig meegenomen en vermeld werden in het parlementaire debat (in 

parlementaire vragen, in de commissies, in resoluties).  
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Concrete voorbeelden hiervan zijn de toelichtingen van de adviezen over de basisbereikbaarheid 

(op 30 april 2015) en de kilometerheffing voor vrachtwagens (op 20 mei 2010, 20 oktober 2010 

en 19 maart 2015).  

Uit de evaluatie blijkt dat de MORA een grote meerwaarde ziet in het toelichten van zijn adviezen  

in het Vlaams Parlement. 

De MORA is graag bereid om ook in de toekomst zijn adviezen en/of rapporten toe te lichten in 

het Vlaams Parlement en met de parlementsleden hierover in dialoog te gaan.   

De MORA wil graag met het Vlaams Parlement nagaan hoe de adviezen op een regelmatige 

basis in het Vlaams Parlement kunnen worden toegelicht.    

2.2 Adviesvragen vanuit het Vlaams Parlement    

Het decreet tot regeling van de strategische adviesraden, dat het advieslandschap in Vlaanderen 

hervormde in het kader van de operatie Beter Bestuurlijk Beleid, bepaalt uitdrukkelijk dat de 

strategische adviesraden ook tot taak hebben het Vlaams Parlement te adviseren. 

Het Vlaams Parlement kan zich m.a.w. ten allen tijde laten adviseren door de decretaal opgerichte 

adviesraden. In de praktijk maakte het parlement ten aanzien van de MORA één maal gebruik 

van deze mogelijkheid. De Bijzondere commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid vroeg 

de MORA op 2 mei 2016 om advies over zijn visie op de toekomst van het Vlaams Klimaatbeleid. 

Het betrof een uitgebreide adviesvraag met een duidelijke omkadering en een set van gerichte 

vragen.  

De MORA maakte zijn advies op 3 juni 2016 over aan de Bijzonder Klimaatcommissie. Gezien 

de duidelijke afbakening van de adviesvraag, de doelstellingen en de concrete vragen, kon de 

MORA ook het maatschappelijk debat gericht organiseren en een duidelijk, concreet advies 

formuleren. 

Uit de analyse blijkt dat het syntheserapport van de Klimaatcommissie van 13 september 2016 

alsook de daaruit voortvloeiende kamerbrede resolutie betreffende een sterk Vlaams 

klimaatbeleid van 23 november 2016, verschillende bevindingen en aanbevelingen formuleert die 

sporen met het MORA-advies. Kernelementen hierbij zijn o.m. het zoeken naar synergiën tussen 

het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid, omslag naar een nieuw mobiliteitssysteem, aandacht 

voor woon-werkverkeer, transitie naar emissievrije transportmiddelen, enz.).  

Adviesvragen vanuit het Vlaams Parlement en adviezen aan het Vlaams Parlement zijn nuttig bij 

de ondersteuning van het parlementair debat over belangrijke mobiliteitsthema’s waarvoor nog 

een maatschappelijk debat nodig is. Via dergelijke adviesvragen kan het Parlement het draagvlak 

bij het mobiliteitsmiddenveld aftoetsen en nagaan wat de belangrijkste accenten, vragen, 

knelpunten en mogelijke oplossingen zijn die vanuit het mobiliteitsmiddenveld naar voor worden 

geschoven. Aangezien MORA-adviezen steeds in consensus worden uitgebracht verkrijgt het 

Vlaams Parlement meteen een kijk op de visie van het ganse Vlaamse mobiliteitsmiddenveld. 

Omgekeerd bouwt het Parlement op die manier bij de leden van de MORA ook draagvlak en 

begrip op voor het politieke besluitvormingsproces.  

De MORA is graag bereid om in de toekomst meer advies te verlenen aan het Vlaams Parlement 

en vraagt om bij het opstellen van de agenda van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken 
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na te gaan welke thema’s gebaat kunnen zijn met een maatschappelijke insteek voor het debat. 

Op basis van deze afweging kan het Vlaams Parlement advies vragen aan de MORA.   

2.3 Timing van het parlementair debat  

De evaluatie wijst uit dat de timing van het parlementair debat over actuele thema’s en de timing 

van het adviesproces in de MORA vaak niet met elkaar sporen. Het Vlaams Parlement speelt 

dikwijls op zeer korte termijn in op de actualiteit, onder meer via actualiteitsdebatten, actuele 

vragen, actuele interpellaties, enz. 

Ook de MORA kan inspelen op actuele thema’s maar het doorlopen van het adviesproces en het 

zoeken naar maatschappelijk draagvlak vergt de nodige tijd. Daardoor loopt het adviesproces in 

de MORA en het eigenlijke advies qua timing soms achter op het debat in het Vlaams Parlement.  

Een voorbeeld van niet corresponderende timing is het advies op de conceptnota Hervorming 

Vlaamse Taxiregelgeving. De MORA formuleerde zijn advies op 5 mei 2017, terwijl reeds op 15 

maart en op 29 maart hierover in het Parlement (naar aanleiding van een toelichting door het 

kabinet in de MORA op 7 maart) respectievelijk een mondelinge en een schriftelijke vraag werd 

gesteld. Het advies van de MORA kon in deze fase van de besluitvorming het debat in het Vlaams 

Parlement niet meer ondersteunen.   

Wanneer het MORA-advies tijdig aan bod kan komen in het parlementair debat, dan kan dit 

meegenomen en gebruikt worden in het verdere verloop van de parlementaire werkzaamheden. 

Een voorbeeld is het advies met een maatschappelijke visie op de conceptualisering van 

basisbereikbaarheid van 21 april 2015.  Enkele dagen na afronding van het advies nodigde het 

Vlaams Parlement de MORA uit om zijn advies toe te lichten (30 april 2015). Op die manier kon 

het advies in een vroeg stadium input aanleveren voor het verdere parlementaire debat. De 

parlementaire werkzaamheden leidden tot de resolutie van 8 juli 2015 betreffende het invoeren 

van het principe van basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer. In deze 

resolutie herkent de MORA verschillende principes die ook in het MORA-advies zijn 

geformuleerd. Belangrijke vaststelling is dat de MORA in dit dossier heel vroeg betrokken werd 

in het beleidsvoorbereidend traject en in een vroeg stadium kon beschikken over informatie en 

documenten die een goed maatschappelijk debat toelieten.   

Een ander aandachtspunt in de evaluatie is de timing en procedure met betrekking tot de 

beleidsbrieven. Beleidsbrieven hebben niet enkel een belangrijke functie in de 

beleidsvoorbereiding, maar ook in het maatschappelijk debat.  Daarom vindt de MORA het 

belangrijk om vóór de bespreking van de beleidsbrieven in het Vlaams Parlement een advies uit 

te kunnen brengen dat de elementen weergeeft die het mobiliteitsmiddenveld in Vlaanderen 

belangrijk vindt. Uit de evaluatie blijkt dat de tijdspanne tussen het ontvangen van de beleidsbrief 

door de MORA en het debat in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken vaak te kort is om 

in de MORA een maatschappelijk debat te organiseren en tijdig een uitgebalanceerd advies uit 

te brengen.  Een voorbeeld is de beleidsbrief MOW 2017-2018. De MORA ontving de beleidsbrief 

op 27 oktober 2017. Het debat over deze beleidsbrief in de parlementaire commissie MOW was 

reeds op 16 november.  

De timing van het parlementaire debat is derhalve mee bepalend voor de maatschappelijke input 

die de MORA-adviezen kunnen aanleveren bij de ondersteuning van het debat. 
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De MORA erkent dat het Vlaams Parlement het debat over mobiliteitsdossiers kan voeren 

wanneer dit nodig wordt geacht.  

De Raad wijst er evenwel op dat indien de timing van het advies en deze van het debat in het 

Vlaams Parlement met elkaar corresponderen, het advies maatschappelijke invalhoeken kan 

aanleveren voor het debat. 

De MORA vraagt daarom aan het Vlaams Parlement om er over te waken dat er voldoende tijd 

is tussen de bekendmaking van de documenten door de Vlaamse Regering en de planning van 

het debat in het Parlement, zodat ook het advies van de MORA kan meegenomen worden in het 

debat en het advies dat debat vanuit een maatschappelijke invalshoek kan ondersteunen. 

Wat de beleidsbrieven betreft vraagt de MORA om ofwel de beleidsbrieven vroeger over te maken 

ofwel het debat in het Vlaams Parlement zo goed mogelijk te laten sporen met de timing van het 

MORA-advies. 

2.4 Omgaan met conceptnota’s  

In de evaluatie bekeek de MORA ook het gebruik van conceptnota’s. 

Een conceptnota is een document over een specifiek probleem dat de Vlaamse Regering indient 

bij het Vlaams Parlement, voor de regering zelf een definitief standpunt inneemt. De bedoeling is 

een debat uit te lokken in het parlement en in de samenleving. Het is m.a.w. een instrument om 

het parlement en de maatschappelijke actoren actiever, transparanter en vroeger bij het beleid te 

betrekken, om op die manier de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak van de 

beslissingen te versterken1. De nota wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering en ingediend 

bij de voorzitter van het Vlaams Parlement.  

Meer en meer worden dossiers als conceptnota’s op de Vlaamse Regering geplaatst. Ook binnen 

het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zijn de afgelopen jaren tal van conceptnota’s 

over maatschappelijk belangrijke thema’s opgemaakt, o.m. :  

 Conceptnota ‘Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid’  

 Conceptnota Rijbewijs categorie B  

 Conceptnota Vlaams Verkeersveiligheidsplan 

 conceptnota over de “Oprichting projectvennootschap infrastructuurwerken: de 

Werkvennootschap”  

 Conceptnota fusie De Scheepvaart en WenZ – oprichting De Vlaamse Waterweg  

 Conceptnota kilometerheffing lichte voertuigen  

 Conceptnota betreffende leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs  

 Startnota transitieprioriteit “Werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem”  

 Conceptnota over de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma 

voor het ENA  

 Conceptnota procesafspraken houdende de bouw van fase 1 van de ontwikkelingszone 

Saeftinghe in de haven van Antwerpen  

 Conceptnota Vlaams Strategisch Spoorbeleid  

 Conceptnota Hervorming Vlaamse Taxiregelgeving 

                                                
1 Omzendbrief VR 2017/11: Samenwerking met het Vlaams Parlement, 17maart 2017. 
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 Conceptnota Basisbereikbaarheid  

Deze conceptnota’s werden op drie uitzonderingen na (conceptnota’s Vlaams strategisch 

spoorbeleid, Hervorming Vlaamse Taxiregelgeving en Basisbereikbaarheid) niet overgemaakt of 

voor advies voorgelegd aan de MORA.  

De MORA ziet conceptnota’s als goede instrumenten om vroeg in het beleidsproces het 

maatschappelijk debat te voeren en het maatschappelijk draagvlak af te toetsen over belangrijke 

mobiliteitsthema’s. Advisering vanuit de strategische adviesraad over degelijke conceptnota’s kan 

in samenhang met het parlementair debat de verdere besluitvorming versterken en op die manier 

het draagvlak voor de beleidsbeslissingen vergroten. 

Daarom acht de MORA het aangewezen dat conceptnota’s die betrekking hebben op het 

beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, overgemaakt worden aan de strategische 

adviesraad. De Raad pleit er hiermee niet voor om over elke conceptnota om advies gevraagd te 

worden, maar wil wel in de gelegenheid gesteld worden om desgewenst het maatschappelijk 

debat over de conceptnota tijdig te kunnen opstarten. 

Een bijkomend aandachtspunt is dat conceptnota’s vaak meer zijn dan louter debatnota’s zijn, 

maar dat ze soms ook beleidsbeslissingen bevatten. Op die manier gaan deze conceptnota’s 

voorbij aan de oorspronkelijke doelstelling ervan en sporen ze niet met de definitie zoals 

omschreven in de omzendbrief VR 2017/11- Samenwerking met het Vlaams Parlement. 

Voorbeelden hiervan zijn de conceptnota’s over de oprichting van de Vlaamse Waterweg en de 

conceptnota over de Werkvennootschap.  

De MORA stelt voor dat conceptnota’s die zich situeren in het beleidsdomein Mobiliteit en 

Openbare Werken vanuit de Vlaamse Regering systematisch ook aan de MORA worden 

overgemaakt, zodat het maatschappelijk debat tijdig kan plaatsvinden. 

De MORA vraagt aan het Vlaams Parlement om de conformiteit van de conceptnota’s met de 

omzendbrief ‘VR 2017/11- Samenwerking met het Vlaams Parlement’ te bewaken. 

2.5 Het decretaal proces 

In de evaluatie keek de MORA ook naar elementen die deel uitmaken van het decretaal proces. 

Het gaat hierbij om de timing van adviesvragen, de aard van de adviesvragen en de repliek van 

de Vlaamse Regering op de adviezen in de Memories Van Toelichting. 

2.5.1 Adviestermijn van adviesvragen  

De MORA vindt het positief dat voor de meeste adviesvragen de normale adviestermijn van 30 

dagen wordt gerespecteerd. In de laatste drie jaar vroeg de Vlaamse Regering 9 maal om 

spoedadvies, waarvoor een adviestermijn van 10 dagen geldt.   

Adviesvragen waarvoor advies wordt verwacht binnen de normale termijn van 30 dagen laten de 

MORA toe om het maatschappelijk debat grondig voor te bereiden en te organiseren en de 

adviezen op basis van dit maatschappelijk debat goed te onderbouwen. Aftoetsen van het 

maatschappelijk draagvlak voor belangrijke mobiliteitsthema’s en op basis van deze het 

maatschappelijk debat komen tot een consensusadvies vergt de nodige tijd.  Bij een spoedadvies 

is dergelijke voorbereiding minder evident. 
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Twee voorbeelden van maatschappelijk en economisch belangrijke dossiers waarvoor de 

Vlaamse Regering wel om spoedadvies vroeg zijn:  

 Advies over het voorontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot 

wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse 

Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 

invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot 

oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband 

Viapass van 21 april 2015. 

 Advies over het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit wat betreft de 

invoering van de kilometerheffing en de stopzetting van de heffing van het eurovignet van 

27 februari 2015. 

Aangezien de MORA reeds een uitgebreid overleg- en adviestraject over de problematiek van de 

kilometerheffing voor vrachtwagens aflegde kon hij in dit specifieke geval de spoedadviesvragen 

ondervangen. 

De MORA ziet wel een toename van adviesvragen over belangrijke thema’s in de 

vakantieperiode. Recente voorbeelden zijn: 

 Advies over het voorontwerp van decreet houdende de totstandkoming van De 

Werkvennootschap van 25 juli 2016; 

 Advies over het voorontwerp van decreet houdende de fusie van De Scheepvaart  en 

WenZ en de oprichting van de Vlaamse Waterweg van 25 juli 2016 (tevens gevraagd als 

spoedadvies); 

 Advies over de Transitiebeheersovereenkomst van De Lijn van 9 augustus 2016 

Tot op heden konden met de Vlaamse Regering afspraken worden gemaakt voor verlenging van 

de adviestermijn opdat het maatschappelijk debat zou kunnen georganiseerd worden. De MORA 

vraagt wel om in de toekomst adviesvragen in de vakantieperiode over maatschappelijk 

belangrijke dossiers zoveel mogelijk te vermijden. 

Hoeveel tijd nodig is om een onderbouwd advies te formuleren hangt af van de omstandigheden 

en de aard van de adviesvraag. 

De MORA verwijst naar het gezamenlijk advies van de strategische adviesraden over de 

hervorming van de strategische adviesraden van 20 december 2013. In dit advies pleiten de 

adviesraden voor een betere planning van de beleids- en regelgevingsprocessen met een 

duidelijke rol voor de adviesraden. Meer in het bijzonder moet een betere planning ook zorgen 

voor een goede spreiding van adviesvragen in de tijd, voor voldoende tijd om adviezen sterk te 

onderbouwen en het nodige onderlinge overleg met de achterban toe te laten. 

Vooraleer de MORA om spoedadvies wordt gevraagd over belangrijke maatschappelijke en 

economische dossiers is een voorafgaand overleg tussen de MORA en de adviesvrager over de 

adviestermijn daarom aangewezen. Wanneer de adviesvrager de intentie heeft om de MORA om 

spoedadvies te vragen kan hierover voorafgaandelijk contact worden opgenomen met het 

secretariaat van de MORA zodat een inschatting kan gemaakt worden van de aard en het 

maatschappelijk belang van het dossier en de tijd die nodig is voor het maatschappelijk debat. 

Afhankelijk van deze inschatting kunnen met de adviesvrager afspraken worden gemaakt over 

de adviestermijn.     
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2.5.2 Situering van de adviesvragen 

De evaluatie wijst uit dat bijna alle adviesvragen een algemene vraag betreffen over het geheel 

van de voor advies voorgelegde documenten, zonder verdere duiding van de beoogde 

beleidskeuze(s).  

Adviesvragen die duidelijk aangeven welke beleidskeuzes worden gemaakt of welke 

beleidsrichting wordt beoogd laten de MORA-leden nochtans toe om het maatschappelijk debat 

gerichter te voeren en op die manier tot duidelijke adviezen te komen.     

Ook adviesvragen waarin concrete vragen worden gesteld, laten de MORA toe om duidelijke, 

meer ‘to the point’ antwoorden en adviezen te formuleren. Voorbeeld van dergelijke adviesvraag 

en advies is het advies aan de Klimaatcommissie van het Vlaams Parlement van 3 juni 2016. 

De MORA pleit ervoor om in adviesvragen of de begeleidende documenten zoveel mogelijk de 

beoogde beleidsrichting of beleidskeuze(s) aan te geven.  

2.5.3 Replieken in de Memorie Van Toelichting  

Omzendbrief VR 2017/11 over de samenwerking met het Vlaams Parlement bepaalt dat de 

Memorie van Toelichting bij de ontwerpen van decreet, naast o.m. de probleemstelling, de 

doelstelling van het ontwerp, een omschrijving van de inhoud en de motieven en een 

impactanalyse, ook een motivering voor de afwijking van een krachtens wettelijk voorschrift 

uitgebrachte adviezen van de Raad van State en van de strategische adviesraden moet bevatten. 

De MORA is samen met het Vlaams Parlement van oordeel dat deze repliek het voor de 

parlementsleden mogelijk moet maken om meer duidelijkheid te hebben over het standpunt van 

de Vlaamse Regering en dat van de adviesraad. Op die manier kan het debat en de beoordeling 

in het Vlaams Parlement beter worden onderbouwd en in de juiste context worden bekeken.  

Uit de evaluatie blijkt dat een repliek van de Vlaamse Regering op het MORA-advies vooral de 

laatste jaren effectief opgenomen is in de Memorie Van Toelichting. Deze repliek kent evenwel 

geen vaste systematiek.  

Soms wordt in de Memorie Van Toelichting uitvoerig ingegaan op de verschillende 

advieselementen. Een voorbeeld hiervan is het advies over het decreet op de complexe projecten 

van 28 juni 2013. 

In andere gevallen is de repliek minder duidelijk, wat de beoordeling bemoeilijkt. Een voorbeeld 

is het advies over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 

2016 en de amendementen daarop. Alle adviezen van de strategische adviesraden – waaronder 

ook de MORA - zijn in bijlage opgenomen, maar de Memorie Van Toelichting bevat geen repliek 

op de adviezen.   

Soms is de repliek op het MORA-advies niet opgenomen in de Memorie van Toelichting en gaat 

de betreffende minister tijdens het parlementair debat naar aanleiding van een ontwerp van 

decreet dieper in op het MORA-advies. Een voorbeeld hiervan is het  advies over het ontwerp 

van decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur van 30 

september 2009.          

De MORA pleit voor een duidelijke systematiek in de repliek van de Vlaamse Regering op het 

advies van de strategische adviesraad. Met het oog op zo groot mogelijke transparantie acht de 
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MORA het aangewezen dat de repliek van de Vlaamse regering op het advies steeds in de 

Memorie Van Toelichting wordt opgenomen. 

De MORA benadrukt ook dat het verlenen van advies meer is dan een louter formeel proces. De 

raad ziet dit als een interactief proces waarbij er enerzijds interactie is tussen de organisaties 

vertegenwoordigd in de MORA, maar waarbij anderzijds ook interactie aangewezen is tussen de 

Vlaams Regering of het Vlaams Parlement en de strategische adviesraad. Het zou hierbij de 

bedoeling moeten zijn dat replieken van de Vlaamse Regering op de MORA-adviezen ook 

terugvloeien naar de leden van de Raad.  

2.6 Adviezen die ‘het verschil’ maken 

Sinds zijn oprichting tot de evaluatie formuleerde de MORA 130 adviezen.  

Uit een globale screening van de adviezen blijkt dat ongeveer twee derde van de adviesvragen 

en adviezen gaat over mobiliteitsdossiers en –thema’s die voor de organisaties in de MORA 

maatschappelijk, economisch en/of strategisch belangrijk zijn. Ongeveer één derde van de 

adviesvragen betreft vragen van overwegend operationeel technische aard.   

Bij de screening is ook gekeken naar welke adviezen het verschil konden maken. Hiermee wordt 

in eerste instantie bedoeld dat zonder het betreffende MORA-advies het decreet, de conceptnota 

of het plan er anders zou uitzien of dat het beleidsproces op een andere manier zou verlopen 

zijn.  Het gaat om volgende adviezen:    

 Advies Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen (09.11.2007) 

 Advies over het opzetten van een beperkt proefproject met langere en zwaardere 

vrachtwagens (LZV’s) (30.03.2009) 

 Advies over het standpunt van de Vlaamse Regering tot invoering van een 

kilometerheffing (30.03.2009) 

 Mobiliteitsrapport van Vlaanderen 2009 + aanbevelingen (23/09/2009)  

 Advies over de opmaak van ontwikkelingsscenario’s en implementatiepaden ten behoeve 

van een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen (23/10/2009) 

 Aanbeveling over het versnellen en verbeteren van het beleidsproces voor 

infrastructuurinvesteringen in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 

(30/04/2010) 

 Advies kilometerheffing voor vrachtvervoer in Vlaanderen (24/09/2010) 

 Advies over het informatief deel mobiliteitsplan Vlaanderen (24.06.2011) 

 Advies over Proefproject LZV’s (24.06.2011) 

 Mobiliteitsverslag 2011  met de thema’s bereikbaarheid van de economische poorten en 

autogebruik versus autobezit (30.06.2011) 

 Advies met betrekking tot de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid (27/01/2012) 

 Advies Telewerken en Mobiliteit (30/03/2012) 

 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende complexe projecten (28/06/2013) 

 Advies over het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen (28.02.2014) 

 Advies basisbereikbaarheid – Maatschappelijke visie op de conceptualisering van 

basisbereikbaarheid (21.04.2015) 

 Advies aan de bijzondere Klimaatcommissie van het Vlaams Parlement (03.06.2016) 

 Advies over de conceptnota ‘Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk 

vervoersmodel in Vlaanderen vervoersvraag’ (26.02.2016) 
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Het gaat hierbij om adviezen over mobiliteitsdossiers met een aanzienlijk maatschappelijk en 

economisch belang. De MORA vindt het positief dat vooral deze adviezen meegenomen worden 

in het parlementair debat. 
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3 Samenvattende conclusies en voorstellen  

Dit hoofdstuk geeft bij wijze van samenvatting een overzicht van de belangrijkste conclusies en 

voorstellen die de MORA aan het Vlaams Parlement wil meegeven. Daarnaast geeft de MORA 

ook de elementen aan die de doorwerking van de adviezen in het beleidsproces kunnen 

faciliteren.  

3.1 Voorstellen ten aanzien van het Vlaams Parlement 

 Toelichting van adviezen en standpunten in het Vlaams Parlement ziet de MORA als een 

grote meerwaarde. De MORA is graag bereid om ook in de toekomst zijn adviezen en/of 

rapporten toe te lichten en wil graag met het Vlaams Parlement nagaan hoe de adviezen 

op een regelmatige basis in het Parlement kunnen worden toegelicht.   

 Adviesverlening aan het Vlaams Parlement is nuttig bij de ondersteuning van het 

parlementaire debat, zeker over belangrijke mobiliteitsthema’s waarvoor nog een 

maatschappelijk debat nodig is. De MORA vraagt om bij het opstellen van de agenda van 

de commissie Mobiliteit en Openbare Werken na te gaan welke thema’s gebaat kunnen 

zijn met een maatschappelijke insteek voor het debat. Op basis van deze afweging kan 

het Vlaams Parlement advies vragen aan de MORA.  

 Indien de timing van het MORA-advies en deze van het debat in het Vlaams Parlement 

met elkaar sporen kan het advies maatschappelijke invalhoeken aanleveren voor het 

debat en hiermee het beleidsproces ondersteunen. De MORA vraagt aan het Vlaams 

Parlement om er over te waken dat er voldoende tijd is tussen de bekendmaking van de 

documenten door de Vlaamse Regering en de planning van het debat in het Parlement, 

zodat ook het advies van de MORA kan meegenomen worden het debat. 

 Meer en meer worden dossiers als conceptnota’s op de Vlaamse Regering geplaatst en 

blijken de conceptnota’s vaak meer te zijn dan debatnota’s. De MORA stelt voor dat 

conceptnota’s met impact op het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken ook aan 

de MORA worden overgemaakt. De MORA vraagt aan het Vlaams Parlement om de 

conformiteit van de conceptnota’s met de omzendbrief ‘VR 2017/11- Samenwerking met 

het Vlaams Parlement’ te bewaken. 

 Vooraleer de MORA om spoedadvies wordt gevraagd over belangrijke maatschappelijke 

en economische dossiers is een voorafgaand overleg tussen de MORA en de 

adviesvrager over de adviestermijn aangewezen.  

 De MORA pleit ervoor om in adviesvragen of de begeleidende documenten zoveel 

mogelijk de beoogde beleidsrichting of beleidskeuze(s) aan te geven. 

 De repliek van de Vlaamse Regering op adviezen in de Memorie Van Toelichting volgt 

geen vaste systematiek. De MORA vindt het aangewezen dat de repliek van de Vlaamse 

regering op de adviezen steeds in de Memorie Van Toelichting wordt opgenomen.  

3.2 Elementen die de doorwerking faciliteren 

 Voldoende tijd om het maatschappelijk debat voor te bereiden en te organiseren en de 

adviezen op basis van dit maatschappelijk debat te onderbouwen; 

 Adviezen over mobiliteitsdossiers met een groot maatschappelijk, economisch en/of 

strategisch belang; 
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 Toelichting van de adviezen in het Vlaams Parlement; 

 Adviesvragen vanuit het Vlaams Parlement; 

 Afstemming tussen de timing van de adviesverlening en de timing van het debat in het 

Vlaams Parlement. 


