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Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de 
regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen 

over de weg aan de wetenschappelijke en technische 
vooruitgang 
 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

 

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 

maart 1968, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 april 2010; 

 

Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering 

van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de 

spoorweg of de waterweg, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 28 

juli 1987 en 15 mei 2006; 

 

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk 

voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het 

veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, het laatst gewijzigd bij het 

decreet van 8 juli 2016; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg 

of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en 

radioactieve stoffen; 

 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 april 2018 

 

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen, zoals voorgeschreven in artikel 6, 

§2, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; 

 

Gelet op het advies van de Vlaamse raadgevende commissie “administratie-

nijverheid”, gegeven op …; 

  

Gelet op advies … van de Raad van State, gegeven op …, met toepassing van artikel 

84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 

januari 1973; 

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse 

Rand, Toerisme en Dierenwelzijn; 

 

Na beraadslaging, 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn (EU) 2018/217 van de 

Commissie van 31 januari 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/68/EG van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen 
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over land en met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I aan de 

wetenschappelijke en technische vooruitgang. 

 

Art. 2. In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 

betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met 

uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, vervangen bij het koninklijk 

besluit van 21 december 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 

Regering van 25 november 2016 en 1 december 2017, wordt de zinsnede “en 

2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016” vervangen door de zinsnede 

“, 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 en 2018/217 van de 

Commissie van 31 januari 2018”. 

 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 3 juli 2018.  

 

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare 

werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.  

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme 

en Dierenwelzijn, 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 

 




