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[C − 2020/20694]
3 APRIL 2020. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake binnenvaart
Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid van
20 maart 2020, artikel 5.
- het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de
volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, van 20 maart 2020.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 31 maart 2020.
- 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. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat het besluit onmiddellijk in
werking moet treden om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en om de juridische gevolgen van
maatregelen genomen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Omdat onder de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen voorschriften en termijnen in de
binnenvaartreglementering niet kunnen worden nageleefd, worden afwijkingen toegelaten.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. § 1. Er kunnen tijdelijke afwijkingen van de binnenvaartreglementering worden toegelaten, voor zover
daardoor de veiligheid niet nadelig wordt beïnvloed.
§ 2. De bevoegde autoriteit, de ter plaatse bevoegde waterwegbeheerder of het ter plaatse bevoegde havenbedrijf
bepalen op welke waterwegen, op welke vakken of delen van de waterweg of waar in het havengebied, onder welke
voorwaarden, welke afwijkingen worden toegelaten.
§ 3. Afwijkingen op bepalingen van supranationale oorsprong worden vooraf gemeld aan de bevoegde
supranationale instantie(s).
Art. 2. De bevoegde autoriteit, de ter plaatse bevoegde waterwegbeheerder of het ter plaatse bevoegde
havenbedrijf publiceren de tijdelijke afwijkingen op hun respectieve websites en informeren het Departement Mobiliteit
en Openbare Werken over de genomen maatregelen.
De bekendmaking vermeldt:
1° dat toepassing wordt gemaakt van deze afwijkingsregeling;
2° vanaf en tot wanneer de afwijkingen gelden;
3° voor welke procedures, termijnen of andere verplichtingen de afwijkingen van toepassing zijn.
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Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 maart 2020 en treedt buiten werking bij het verstrijken van
de laatste dag van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid zoals bepaald door de Vlaamse
Regering.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de waterinfrastructuur en het waterbeleid, is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Brussel, 3 april 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
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De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
L. PEETERS
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