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Vervoerregioraad Antwerpen 

Huishoudelijk Reglement 

1. Samenstelling van de Vervoerregioraad 
De vervoerregioraad is ten minste samengesteld uit vaste leden en ad hoc leden. 

 

De stemgerechtigde leden zijn: 

 vertegenwoordigers uit de colleges van de steden, gemeenten en stadsdistricten:  Aartselaar, 

Antwerpen (stad), Antwerpen (district), Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Beveren, 

Boechout, Boom, Borgerhout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Deurne, Edegem, Ekeren, Essen, 

Hemiksem, Hoboken, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Kruibeke, Lier, Lint, Malle, 

Merksem, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wilrijk, 

Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel, Zwijndrecht. 

 vertegenwoordigers uit de deputatie van de provincie Antwerpen en de provincie Oost-

Vlaanderen. 

 De voorzitter van het Antwerps Werkplatform 

 

De waarnemende leden zijn: 

 vertegenwoordigers van het ‘Antwerps Werkplatform’: de diensten mobiliteit van de 

provincie, steden, gemeenten en districten, het departement Mobiliteit en Openbare 

Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de Beheersmaatschappij Antwerpen 

Mobiel, de Vlaamse Waterweg, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, 

Infrabel, de Haven van Antwerpen, het Agentschap Maritieme Toegang, het Agentschap 

Maritieme Dienstverlening en Kust, … 

 

De vervoerregioraad kan uitgebreid worden met ad hoc leden (niet-stemgerechtigd), zoals 

intercommunales die werkzaam zijn op het vlak van ruimte en mobiliteit, vertegenwoordigers van 

aangrenzende vervoerregio’s, LNE, Onderwijs, Welzijn, het departement Omgeving….  

 

Elk lid van de vervoerregioraad duidt zijn eigen vertegenwoordiger en een vervanger aan. De 

provincies, steden, gemeenten en districten duiden politieke vertegenwoordigers vanuit het college 

aan. Dit is de (districts)burgemeester, of de gedeputeerde of (districts)schepen voor mobiliteit, 

openbaar domein of openbare werken. Indien de vervanger geen vertegenwoordiger van het 

schepencollege is, kan deze enkel als waarnemer optreden.  

 

Er wordt gevraagd aan de provincies, steden, gemeenten, districten of administraties, indien zij 

bevoegd zijn, om de voorstellen en beslissingen die worden goedgekeurd door de Vervoerregioraad, 

om te zetten tot uitvoerbare besluiten. 
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2. Verantwoordelijkheid van de Vervoerregioraad 
De Vervoerregioraad is het overlegforum waarin de betrokken partners een langetermijnvisie op de 

mobiliteit in de regio ontwikkelen. De Vervoerregioraad heeft een dubbele taakstelling:  

 Zij maakt  een voorstel van Routeplan 2030 op, staat in voor het politiek draagvlak en geeft 

advies aan de Vlaamse Regering over dit voorstel en de daaruit voortvloeiende 

Werkprogramma’s. 

 Vertrekkende van het concept basisbereikbaarheid voegt zij een visie toe aan het Routeplan 

2030 over een samenhangend en gelaagd netwerk van collectief vervoer, als ruggengraat 

voor de ruimtelijke ontwikkeling. Zij adviseert het ‘kernnet’ en  geeft vorm aan het 

‘aanvullend net’ en het ‘vervoer op maat’.  

 

De vervoerregioraad stimuleert de combimobiliteit. Daartoe heeft men binnen de invulling van het 

mobiliteitsplan niet enkel aandacht voor het openbaar vervoer maar ook voor infrastructuur, 

doorstroming, vervoerknooppunten en hun toegankelijk karakter, fietsbeleid, parkeerbeleid, park & 

rides, fiets- en autodeelsystemen, taxibeleid, buurtbus, dorpsauto DAV’s en andere nieuwe of slimme 

initiatieven rond mobiliteit.  

 

De leden van de vervoerregioraad bespreken niet enkel de voorstellen tot aanpassing van de 

mobiliteitsstructuur maar nemen ook  de evaluatie ervan op. 

 

De vervoerregioraad doet dit in overleg met de andere entiteiten vastgelegd binnen het 

Toekomstverbond: de Werkgemeenschap en het Antwerps Werkplatform. 

3. Voorzitterschap 
Het voorzitterschap van de Vervoerregioraad wordt opgenomen door één van de stemgerechtigde 

leden. Dit wordt verkozen binnen de vervoerregioraad. 

De taken van de voorzitter zijn: 

 Het samenroepen van de vergadering van de vervoerregio, deze modereren en de consensus 

vaststellen. 

 Het woordvoerderschap van de vervoerregio opnemen. 

 Het formaliseren van de engagementen van de verschillende partners en het opvolgen ervan 

in de schoot van de vervoerregioraad. 

 Het waken over de uitvoering van de gemaakte werkafspraken. 

 De vervoerregio vertegenwoordigen naar de hogere overheden. Hij, of zijn afgevaardigde 

zetelt in de Task Force over het Toekomstverbond.  

4. Het secretariaat 
Het Departement MOW staat in voor de secretariaatstaken en organisatorische ondersteuning van 

de vergaderingen van de vervoerregio en het Dagelijks Bestuur. 

 

Het secretariaat staat in voor het verslag. 
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Het verslag is een weergave van de vergadering. Het vermeldt de agenda, de beraadslaging en de 

consensus en geeft een duidelijke beschrijving van de standpunten en actiepunten.  

Het verslag wordt goedgekeurd door de leden van de vervoerregioraad. 

5. Overige organen van de vervoerregio 

In de groep van gemeenten, worden een aantal stemgerechtigde vertegenwoordigers van 

gemeenten aangeduid om te fungeren als Dagelijks Bestuur van de vervoerregioraad. Dit Dagelijks 

Bestuur heeft als taak de agenda en de beslispunten van de vervoerregioraad voor te bereiden. 

 

De leden van het Dagelijks Bestuur zijn minstens: de voorzitter, de voorzitter van het Antwerps 

Werkplatform, de secretaris en minstens uit elk van onderstaande clusters, wordt één 

vertegenwoordiger gekozen om te zetelen in de het Dagelijks Bestuur. Voor de cluster Centrum 

wordt naast de vertegenwoordiger van het stadscollege, één extra vertegenwoordiger toegevoegd 

vanuit de districten. 

 Centrum:  

o Stad: Antwerpen.  

o Districten: Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, 

Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk. 

 Noord: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en 

Wuustwezel. 

 Oost: Boechout, Borsbeek, Lier, Mortsel, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven 

en Zoersel. 

 West: Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. 

 Zuid: Aartselaar, , Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel, Rumst en Schelle. 

6. Quorum 
De vervoerregioraad vergadert geldig als de helft van de steden, gemeenten en stadsdistricten, 

vermeld in punt 1, aanwezig is. 

 

Het quorum om te beraadslagen wordt bepaald ongeacht het aantal vertegenwoordigers die 

aanwezig zijn voor het vaste lid.  

 

Indien het quorum niet wordt bereikt, dient een opvolgingsvergadering georganiseerd te worden, 

waar geldig vergaderd, beraadslaagd en gestemd kan worden ongeacht het aantal aanwezigen. 

 

De aanwezigheid van andere dan de gemeenten en ad hoc leden (waarnemers) is niet bepalend voor 

het vaststellen van het quorum. 

7. Beraadslaging en consensus 
De vervoerregioraad vergadert zo vaak als nodig voor de uitvoering van zijn taken. 
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Om te stemmen, dient de helft plus één van de vaste leden, vermeld in punt 1, aanwezig te zijn (zie 

punt 6), tenzij het gaat om een opvolgingsvergadering zoals bepaald onder punt 6. Elk vast lid heeft 1 

stem. 

 

De Vervoerregioraad beslist bij consensus van de aanwezige vaste leden vermeld in punt 1 en 6. Het 

advies van de waarnemende en ad hoc leden is niet bindend en evenmin bepalend voor de 

consensus. Het verslag van de vergaderingen vermeldt deze adviezen en geeft aan hoe ermee 

rekening werd gehouden. 

 

Consensus wordt gedefinieerd indien er geen tegenstemmen worden genoteerd. Een onthouding 

wordt niet als tegenstem beschouwd. 

 

Indien er geen consensus wordt bereikt wordt, formuleert het Dagelijks Bestuur een voorstel van 

beslissing, dat bij gewone meerderheid kan goedgekeurd worden op de volgende zitting van de 

Vervoerregioraad. 

8. Vergaderkalender en Agenda 
De voorzitter van de vervoerregioraad roept de vergadering samen. De agenda en de stukken 

worden uiterlijk 7 weekdagen voor de vergaderdatum aan de leden bezorgd. 

 

Er wordt gestreefd naar een vaste vergaderdatum zodat eenieder deze dag kan reserveren voor de 

vergadering van de vervoerregioraad. Dit is bepaald op de eerste vrijdagnamiddag van de maand.  

 

De leden van de vervoerregioraad kunnen agendapunten voorstellen aan de voorzitter van de 

vervoerregioraad.  

9. Externe communicatie 
De voorzitter is de woordvoerder van de vervoerregioraad. Communicatie-initiatieven worden 

besproken binnen het Dagelijks Bestuur van de vervoerregioraad.  

 

Ieder lid engageert zich om alle vertrouwelijke gegevens niet extern te communiceren of te 

publiceren. 


