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Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse 
bepalingen over de begeleiding van uitzonderlijk vervoer en tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de 
verkeersinfrastructuurin geval van uitzonderlijk vervoer 

Mevrouw de minister 

 

Op 12 juni 2020 vroeg u de Mobiliteitsraad om advies over bovenstaand voorontwerp van besluit. 

De adviesvraag handelt over welke partijen de begeleiding van uitzonderlijk vervoer mogen 

uitvoeren en aan welke voorwaarden zij dienen te voldoen. 

De MORA adviseerde eerder (op 14 juni 2019) over het ontwerp. In dat advies stelde de Raad 

dat het besluit nog onvoldoende aansloot op het werkveld en gaf hij aan de minister een lijst met 

concrete vooral technische opmerkingen en voorstellen mee. De Raad apprecieert het dat 

grotendeels is rekening gehouden met deze voorstellen.  

De MORA gaat akkoord met de sterk vereenvoudigde procedure die wordt beoogd voor de 

erkenning van de ondernemingen en begeleiders. De Raad wijst wel op het belang van een goede 

handhaving.  
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Tevens brengt hij onder de aandacht dat momenteel een havenverkeerverordening in 

voorbereiding is met bijkomende voorschriften voor de begeleiding van havenvoertuigen. De 

verordening zou onder meer de mogelijkheid voorzien dat havenbedrijven zelf kunnen instaan 

voor de begeleiding van havenvoertuigen en hiervoor personeel kunnen aanstellen; uiteraard 

binnen een kader dat de veiligheid garandeert, waarbij de personen die de begeleiding doen 

moeten voldoen aan opleidingsvereisten met gerichte focus op het verkeer van havenvoertuigen.  

De MORA respecteert de onafhankelijkheid van de havens in deze en verwacht dat de 

verkeersveiligheid en de eerlijke concurrentie gewaarborgd blijven.  

 

Hoogachtend 

   

Daan Schalck  Frank Van Thillo  

voorzitter   voorzitter 

 

 

 

 

 


