Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit
van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake
mobiliteit en openbare werken

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel
20;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 houdende
noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, artikel 3.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 4 maart 2021.
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel
3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
- Overwegende dat de rechtszekerheid vereist dat zo vlug mogelijk nadere
modaliteiten worden bepaald voor het uitstel dat op grond van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake
mobiliteit en openbare werken kan worden verleend;
- Overwegende dat door middel van Verordening (EU) 2021/267 van 16 februari
2021 van het Europees Parlement en de Raad wordt voorzien
in aanvullende specifieke en tijdelijke maatregelen in verband met de
vernieuwing en verlenging van de geldigheidsduur van bepaalde certificaten,
getuigschriften en vergunningen en in verband met het uitstel van bepaalde
periodieke controles en periodieke opleidingen als reactie op de buitengewone
omstandigheden die door de aanhoudende COVID-19-uitbraak zijn veroorzaakt
op het gebied van het wegvervoer, het spoorvervoer, de binnenvaart en de
maritieme beveiliging.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei
2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van
de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde
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certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde
periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de
vervoerswetgeving;
- Verordening (EU) 2021/267 van het Europees Parlement en de Raad van 16
februari 2021 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar
aanleiding van het voortduren van de COVID-19-crisis in verband met de
vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en
vergunningen, het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke
opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, en de verlenging
van bepaalde in Verordening (EU) 2020/698 bedoelde perioden;
- het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de
vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de
categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BESLUIT:

Artikel 1. Artikel 9 van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende
noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 30 april 2020 en 18 juni 2020, wordt vervangen door
wat volgt:
“Art. 9. In afwijking van artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de
geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid als volgt verlengd:
1° met zeven maanden te rekenen vanaf de vervaldatum als de geldigheid van
het bewijs van vakbekwaamheid verstrijkt in de periode van 1 februari 2020 tot
en met 31 augustus 2020;
2° bijkomend met zes maanden of tot en met 1 juli 2021, naargelang wat zich
het laatst voordoet, als de geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid dat
overeenkomstig punt 1° met zeven maanden werd verlengd, verstrijkt in de
periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021;
3° met tien maanden te rekenen vanaf de vervaldatum als de geldigheid van het
bewijs van vakbekwaamheid verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en
met 30 juni 2021.”
Art. 2. Artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële
besluiten van 30 april 2020 en 18 juni 2020, wordt vervangen door wat volgt:
“De termijn om nascholing te volgen, wordt als volgt verlengd:
1° met zeven maanden te rekenen vanaf de vervaldatum van het bewijs van
vakbekwaamheid als de termijn om nascholing te volgen, verstrijkt in de periode
van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020;
2° bijkomend met zes maanden of tot en met 1 juli 2021, naargelang wat zich
het laatst voordoet, als de termijn om nascholing te volgen die overeenkomstig
punt 1° met zeven maanden werd verlengd, verstrijkt in de periode van 1
september 2020 tot en met 30 juni 2021;
3° met tien maanden te rekenen vanaf de vervaldatum van het bewijs van
vakbekwaamheid als de termijn om nascholing te volgen, verstrijkt in de periode
van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.”
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Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 februari 2021.

Brussel, ...

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Getekend door:Lydia Peeters (Signature)
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Reden:Ik keur dit document goed

Lydia PEETERS
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