
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/14453]
17 MEI 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische specificaties

van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen en binnenschepen

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de gedelegeerde verordening (EU) 2018/674 van de Commissie van 17 november 2017 tot aanvulling van
Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de oplaadpunten voor motorvoertuigen van
categorie L, walstroomvoorzieningen voor binnenvaartschepen en tankpunten voor LNG voor het vervoer over water,
en tot wijziging van die richtlijn met betrekking tot connectoren voor motorvoertuigen voor het tanken van gasvormige
waterstof;

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, eerste lid, gewijzigd bij de wet
van 15 mei 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 februari 2019;
Gelet op advies 65.529/3 van de Raad van State, gegeven op 18 maart 2019, 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 gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Art. 2. Een walstroomvoorziening wordt gedefinieerd als de voorziening van elektrische stroom aan de wal voor
zeeschepen of binnenschepen die aan de kade liggen, door middel van een gestandaardiseerde aansluiting op het
elektriciteitsdistributienet.

Art. 3. Walstroomvoorzieningen voor zeeschepen, inclusief het ontwerp, de installatie en het testen van de
systemen, die met ingang van 18 november 2017 in gebruik worden genomen of worden vernieuwd, dienen te voldoen
aan de technische specificaties van de IEC/ISO/IEEE 80005-1-norm.

Art. 4. Walstroomvoorzieningen voor zeeschepen die tussen 18 november 2017 en de inwerkingtreding van dit
besluit, in gebruik werden genomen of werden vernieuwd, moeten voldoen aan de bepalingen van dit besluit, vanaf
24 mei 2020.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

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

B. WEYTS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
K. VAN DEN HEUVEL
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