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Sur Ìa proposition de la Ministre flamande des Affai¡es intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de
l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté et du Minishe flamand de l'Emploi, de l'Economie, de
l'[nnovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1"'. L'ensemble de données des te¡rains d'activités économiques est reconnu comme source authenfique
de données géographiques telle que visée à l'article 22 du décret GDI du 20 février 2009.

Art. 2. [JAgentschap Ondernemen est désignée comme instance de gestion telle que visée à l'article 3 de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 18 juittet 2008 relatif à l'échange électronique
de données administratives.

Art. 3. Conformément à l'artide 25, alinéa deux, 3", du décret GDI du 20 févrie¡ 2009, l'Agentschap Ondememen
assure que, pour le 1er octobre 2020, il est satisfait aux prescriptions techniques, visées à l'article 22, ahnéa premier, 5',
du décret précité.

Art. 4. La Ministre flamande ayant le développement d'une infrastructure d'info¡mation géographique dans ses
attributions et le Ministre flamand ayant I'économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la
conceme/ de I'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, Ie 24 avril 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande des Affaires intérieures, de I'Intégration civique, du Logement,
de l'Egalité des Chances et de Ia Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Économie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

VLAAMSE OVERHEID

lc - 2075/35e621

10 JULI 2015. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het
mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid. wat betreft bevoegd-
heden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel I, gewíjzigd
bij de wet van 28 april 2010, artikel 23, S 1,, I",2", gewijzigd bij de wet van 9 juli L976, en 4, gewíjzígd bij de wet
van 18 juÌi 1990, S 2, 2", gewijzigd bii de wet van 9 juli 7976, en $ 3, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, artikel 23bis,
ingevoegd bij de wet van 7 februari 2003, artikel 27 , vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gew4zígd bij de wet van
18 juli 1990, artikei 62, gewíjzigd, bij de wetten van 4 augustus '1,996, 16 maart 1999, 7 februarí 2003 en 9 maart 2074;

Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen
en akten inzake vewoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel L, gewljzigd bii de wetten van
21 juni 1985, 28 juIi1,987 en 15 mei 2006, en artikel 3, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 5 jrni 1972 op de veitgheid van de vaartuigen, artikel 17ter en 17qrater, ingevoegd bij de wet
van 22 januati 2007;

Gelet op de wet van 72 juli 1983 op de scheepsmeting, artikel 1Z S 1;

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 L, gew'i¡zigd bij de wetten van 18 juli 1990,
5 april1,995,4 augustus 1996,27 november 1996 en 2O juIi2000, artikel 2, vervangen bij de wet van 18 juli,I990, artikel 3,
gewijzigd bij de wei van 9 maart 2074, en artikel 4bis, ingevoegd bij de wet ván 15 mei 2006 en gewijzigd bij de wet
van 9 maart 2014;

Gelet op de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een sfuurbrevet voor het bevaren van de
scheepvaartwegen van het Rijk, art. 1, $ 1, eerste Lid,2,3,2" en 4" en 6, eerste lid;

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie-
en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, $ 1,
eerste lid, 7",2", gewijzigd bij de wet van 27 december 2004,3", 6", gewijzigd bij de wet van 25 april 2014,9",I0",
gewijzigd, bij de wet van 25 april 2014, en 11", artikel 15, $ 1, artikel L6, $ 1, gewijztgd bij de wetten van 28 maart 2003,
10 september 2009,27 juli 2011, 25 april 20L4 en 15 mei 2014, en artikel 19bis, $ 1 en $ 3, ingevoegd bij de wet van
28 maart 2003;

Gelet op de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voo¡ de erkenning van
EG-beroepskwalificaties, artikel 7, 9, 70, 17, 74, L5, L6, 17, L8,22,23,26, 27 en 28;

Gelet op de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de
Verordening (EG) nr. 1.077/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoer-
ondernemer uit te oefenen'en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de
Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Pa¡lement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg, artikel 9, 13,
1' tot en met 3o, en 5' tot en met 7", artikel 15, 2", 5" en 6", artikel 28, 4', artikel 29, $ 2, artkel 48, $ 1, eerste lid, en
artrkel 52, $ 5,2";

Gelet op de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de
Verordening (EG) nr.1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad va¡ 21 okiober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoer-
ondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de
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/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
voor toegang tot de intemationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot

(EG) nr. 567/2006, artikel 7, $ 3, 1" tot en met 3o, en 5', altikel 12,76,7" tot en met 3o, en
5" tot en met 7', artikel 18,7", 6" en 7', artikel 36, $ 1, eerste lid, en artikel 39, S 5,2";
, Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan

de auto's, hun aanhangwagens en hun veiiigheidstoebehoren moeien voldoe-n;

- _ 
Celet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan

de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

^ Gelet.op het koninklijk bes-luit van 26 februari richtlijnen van de Europese
Cemeenschappen betreffende de goedkeuring van ens daarvan, landbouw- of
bosbouwhekkers op wielen, hun bestanddelen alsoo

. _ Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1988 betreffende de maatregelen tegen luchtverontreiniging door
uitlaatgassen van motoren in motorvoerfuigen;

Gelet op het koninklijkbesluitvan 23 december 1994 tot vaststeiling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling
van de administratieve controle van de instellingen belast met de contrõle van de in het lerkeer gebrachte voertúigen";

. Gele_t op het koninklijt besluit van 16 januari L996 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van
nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren;

Gelet gustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese
Gemeensc van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technièche
eenheden

Gelet op het koninklijk besluit van 23 rr.aart 1998 betreffende het rijbewijs;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het bestu¡en

van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen-en personenvervoer;
Ge_let op het koninklij! besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het

vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg;

_ Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het
besturen van motorrijtuigen;

. Gelet op het koninllijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige
verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines;

Gelet !P het koninklijkbesluit van 1 september 2006froudende invoering van de technische controle langs de weg
van bedrijfsvoertuigen diè ingeschreven zij:n in Belgiê of in het buitenland; "

Ge.let op het koninkìijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het
vaststelìen van sommige inbreuken inzakè de technische eisen waaraan e-lk voerluig ioo¡ vervoer te land, de
onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

.. Gelet op het \oninklijk besluit van 10 november 2 ing van m de controle op de
diagnosecentra in de zin van artikel 23sexies, $ 4, derde li it van 15 maart 1968 houdènde
algemeen reglement op de technische eisen waaraan ens, hun onderdeÌen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften op de scheepvaaftwegen
van het Koninkrifk;

, Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van
de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaari;

. Gelet op het koninklijk besluit van26 april 2007 tot vaststelling van de retributies te innen voor de dekking der
kosten van controle en toezicht betreffende de instellingen belast met de technische controle van de in het veikeer
gebrachte voertuigen;

. Gelet op 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;

Gelet op het koninkiijk besluit van 7 december 2007 tot vaststelling van de tarieven van de retributies voo¡
prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorsch¡iften voor binnenschepen;
Gelet o besluit van 15 mei 2009 tot vaststeliing van het bedrag der vergoedingen te ìnnen voor het

toekenner¡ uitbreiden van de erkenning als teichnische diensl voor dé goedkeuring van motor-
voertuigen ens daarvan en van systemen onderdelen en technische eenhèden die võor dergelijke
voertuigen

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2010 houdende de erkenning van de beroepskwalificaties die door
rij-instructeurs en_ directeur,.q_van riþcholen werden verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook
tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor eikenning van schólen voor
het besturen van motorvoertuigen;

Gel tober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de
meettoe n op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer
en haar

ilf"iåiå""f, 1,3.i"$iiåü3i"';';3","å;
10-II-5 van 9 en 10 december 2010 van de

oo å;"Xli: Ës*?:åäiå:¿'"iL:#*"-*""fff;:Ïfån"""ä3å,ä"jJðîËici"åîJü*::
we

._ _ Çelet op. het koninklijk besluit van 7 maaft 2013 betreffende het gebruik van vloeibaa¡ gemaakte petroleumgassen
(LPG) voor de aandrijving van auto's;

. Gelet.op het konìnklijk besluit van 7 maart 2073 betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas (CNG) voor
het aandrijven van auto's;

Ge.let op het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de
vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer;

Gelet op het koninklijk besiuit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg;
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Gelet op het koninklijk besluit van 22 rr:reí2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2015;

Gelet op het advies van de raadgevende commissie "administratie-nijverheid", gegeven op 4 juni 2015;

Gçlqt gp advies 57.37L/VR/3 van de Raad van State, gegeven op 15 juni 2015, met toepassing van artikel 84, g 1,
eerste lid,2', van de wetten op de Raad van State, gecoöãineerd oþ l2januari7973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;
Na beraadslaging.

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Wijzigrngar van ha kcrrinklijk besluit van 1.5 rnaart 1968 tpudmde alganeør rqglqnsìt
cp de technische eissr waaraan de auto s, hun aanhangwagms ør hun veilighei&toóelnren nrcetqr voldosr

artikel 1, $ 2, van het koninklijk besluit n reglement op de
aaraan de auto's, hun aanhangwagens en doen-, gewijzigd bij
uitenvan 74apri12009,17 juni2013, 10 jul lgendewijzigingen

1' er wordt een punt 4bis ingevoegd, dat luidt als volgt:

"4bis. "Vlaamse minister": de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;";

2' er wordt een punt 4te ingevoegd, dat luidt als volgt:

"4to. "bevoegde Vlaamse instantie": de Vlaamse minister of zijn gemachttgdei';

3" er wordt een punt 4qrata ingevoegd, dat luidt als volgt:
"4qoatt. "Departement": het departement, vermeld in artikel 28, $ 1, vanhetbesluitvan de Vlaamse Regering van

3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;";

4" er wordt een punt aqurnquies ingevoegd, dat luidt als volgt:

"açtnquies. "Agentschap": het Agentschap Wegen en Verkeer, vermeld in artikel 28, S 7, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;";

5' in punt 5 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Dienst Voertuigen, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Alrium -
Vooruitgangstraat56,7270 Brussel," vervangen door de woorden "het Departemenf";

6" in punt 6 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal
M_obiliteit en Verkeersveiligheid - Directie Certificering en Inspectie, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium
- Vooruitgangstraat 56,1210 Brussel," vervangen dooi de woôrden "het Departement";

7" in punt 7 wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd.

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse"
ingevoegd;

2"'tn,paragraaf 4, e), wordt bussen het woo¡d "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse"
ingevoegd;

3" in paragraaf 4 wordt punt f) opgeheven;

4" in paragraaf 5, lweede lid, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse"
ingevoegd.

Art. 3. In a¡tikel 3bis, $ 10, van hetzelfde beslui! ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1980 en
v_ervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, wordt het woord "Ons" vervangen door de woorden "de
Vlaamse minister".

Art. 4. In artikel 4bis van hetzelfde beslui! ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

- -1" in punt l,wolden de woorden "door de Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen doo¡ de woorden
"bij besluit van de Vlaamse Regering";

2' in punt 2 worden de woorden "duidt de Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden
"wijst de Vlaamse minister";

3" in punt 2 worden de woorden "door de Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden
"bij besluit van de Vlaamse Regering".

Art. 5. In artikel 4ts van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 apriI2009, wordt tussen het
woord "bevoegde" en het woord "instantie" telkens het woord "Vlaamse" ingevoegd.

Art. 6. In artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de
voigende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woo¡d "instantie" het woord "Vlaamse"
ingevoegd;

- . 2" n patagraaf 3, 3, tweede lid, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord
"Vlaamse" ingevoegd;

3' in_paragraaf 3,4, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse"
ingevoegd;

4' in paragraaf 3, 4, worden de woorden "of zljn afgevaardigde" opgeheven.

Art..7. In ariikel 8, $ 5, zesde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van74 april 2009,
worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woo¡den "Vlaamse mini3ter".
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Art. 8. In artikel 10 van hetzelfde besluit, verv.rngen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009 en gewijzígd bíj
het koninklijk besluit van 6 september 2013, worden dt volfende wijzigiigen aangebracht:'

1" in paragraaf 1, derde lid, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse"
ingevoegd;

___ 2" n paragraaf 2, 8, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden
"Vlaamse minister";

. 3' in_paragtaaf 2,8, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse"
ingevoegd;

.._-.4"inparagraaf.Z,L0,b),wordendewoorden"Ministerbevoegdvoorhetwegverkeer"vervangendoordewoo¡den
"Vlaamse minister";

5' in paragraaf 4, l, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" telkens het woord "Vlaamse"
ingevoegd;

_ _. 6' in paragraaf 4, 2, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden
"Vlaamse minister";

ordt de zinsnede "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal
igheid - Dienst Voertuigen, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium -
Brussel" vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie".

Art. 9. In artikel 14 van hetzelfde beslui! vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1, 10, wordt tussen het woord "de" en het woord "bevoegde" het woord "Vlaamse" ingevoegd;

2' in paragraaf 1, 11, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrast¡uctuur"
vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie".

Art. 10. In artikel 16ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het konìnklijk besluit van 14 april 2009, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

_ _. 1" in paragraaf.l, 1, worden de woorden "Ministe¡ bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden
"Vlaamse minister";

2" in paragtaaf 7, 5, 5", wordt het woord "administratie" vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie";

.. 3' in paragraaf 1,p,6", worden de woorden "ambtenaren van de administratie" vervangen door de woorden
"personeelsleden van de goedkeuringsinstantie";

-4' in patagraaf 2, 7, worden de woorden "een bevoegde instantie" vervangen door de woorden "de
goedkeuringsinstantie";

_ -. 5' in paragtaaf 3, 4, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden
"Vlaamse minister";

.._-. 6' in paragraaf.7,l, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woo¡den
"Vlaamse minister";

_ 7" 'ut..paragraaf 8 worden de woorden "door Ons" vervangen door de woorden " bij besluit van de Vlaamse
Regering".

, Art. 11. In artikel 18, $ 3, van hetzelfde besluit, gewíjzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 1975, worden
de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangãn d-ooi de woorden "Vlâamse minister".

{rt. 12. In artikel 19, S 1', van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 74 januarí 7971,,
16 septembet 1991 en 15 decembe¡ 1998, worden de woordeñ "Minister van Vèrkeerswezen" vervangen door de
woorden "Vlaamse minister".

Art. 13. In artikel 20 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besiuit van 14 januari 7971, en gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van 12 december 1975,16 novembêr 1984, 15 décember 1998 en Í8 december 200ã wórdén
de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse
minister";

2". in par_agraaf 4 wordt de zinsnede "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft of door zijn
gemachtigde," vervangen door de woorden "bevoegde Vl ramse instantie".

Art. 14. In artikel 2I, S 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninllijke besluiten van 13 september 1985,
16 september 1991 en 15 december 1998, worden de woordèn "Minister van Verkeerswezen" vervañgen door de
woorden "Vlaamse minister".

Art. 15. In artikel 22, eerste lid, van hetzelfde beslui! vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975
en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 september L99I, w-orden de woorden "Minister van Verkeerswezen"
vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 16. In artikel 23, S 2,D, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2003, wordt
de zinsnede "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdñeid heeft, of zijn-gemachtigde," vervangen door de
woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Att. 17.In artikel 23to, $ 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninkÌijk besluit van 15 december 1998,
wordt de zi¡snede "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft," vervângen door de woorden "Vlaamse
minister".

Art. 18. In artikel 23sercies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besiuit van 15 december 1998 en
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 rnaatt2003,2ø aprllZO06,28 septembór 2010, 1 juni 2011, 6 september 2013
en 4 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 3 worden de woorden "de Federaal Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de
woorden "het Departement";

2" in paragtaaf 4, 3", wo¡dt het woord "Belgische" opgeheven.
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Art. 19. In artikel 23ætie, $ 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van L5 december 1998 en
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2003, wordt puñt 6'opgeheven.

Art. 20. In artikel 23nor¡ies, $ 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninktijk besluit van 15 december 1998
en gewijzigd bij h-et koninklijk besluit van 26 apr112006, worden de woorden "Minister die de autokeuring onder zijn
bevoegdheid heeft of door zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie'1

van hetzelfde besluit, ingevoegd r 1998 en
luiten van 17 maart 2003,26 aprll "Minister
bevoegdheid heeft of door zijn g woorden

{rt. 22. In ingevoegd bij het koninklijk bestuit van 15 december 1998,
vervangen bij h 09-en gewijzþd bij de koninklijke besluiten van 1 juni 2011,
70 januati 2072 wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 2 wordt tussen het woord "de" en het woord "rninister" het woord "Vlaamse" ingevoegd;

, 2" n paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "Minister of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden
"bevoegde Vlaamse instantie";

- 3" i" p?f_ugraaf 3, tweede lid, worden de woorden "Minister of zijn afgevaardigde" vewangen door de woorden
"bevoegde Vlaamse instantie";

4' in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "de F.O.D. Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden
"het Departement".

Att. 23. In artikel 28 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 decembet 1975 en laatst
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2014, wordên de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 4, 2, wordt de zinsnede "Minister van Verkeerswezen, Bestuur van de Verkeersreglementering en
van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel" vervangen ãoor het wõord
" goedkeuringsinstantie";

. 2' in par.qgraaf 4,.4, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of diens afgevaardigde" vewangen door
de woorden "bevoegde Vlaamse ìnstantie";

3-" in paragraaf 4, 8.1 en 8.2, worden de woorden "bevoegde autoriteiten" vervangen door het woord
"goedkeuringsinstantie";

4" 'tn paragraaf 4,9, wordt het woord "ambtenaren" telkens vervangen door het woord "personeelsleden";
5" in paragraaf 4, 9, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur"

vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie";

. 6" in-paragraaf 4,-9, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of diens afgevaardigde" vervangen door
de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

7" in paragraaÍ 4, 9, wordt het woord "België" vervangen door de woorden "het Vlaamse Gewest";

_ 8" in,paragraaÍ 4, I0, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of diens afgevaardigde" vervangen door
de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

9". in paragraaf,4,72, worden de woorden "Ministe¡ van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde" vervangen door de
woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

10' in paragraaf 5, 1", worden de woorden "Minister of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde
Vlaamse instantie";

__ .11" in _pa_ragraaf 5, 1", worden de woorden "Dienst Voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit en
Verkeersveiligheid" vervangen door het woord "goedkeurì gsinstantie";

1?" in paragraaf 6,3, 1, worden de woorden "FOD Mobiliteit en Vervoer" telkens vervangen door het woord
"goedkeuringsinstantie" ;

, __ 13" in paragraaf 7 worden de woorden "Ministe¡ die bevoegd is voor het wegverkeer" vervangen door de woorden
"Vlaamse minister".

Art. 24. In artikel 31, S 1, 4", fweede lid, van hetzelfde besluit, vewangen bii het koninkliik besluit van
12 december 1975, worden de woorden "De Minister van Verkeerswezen" vtervanfen door de i¡¡oorden "Het
Agentschap".

Art. Æ. In artikel 32bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 november 1984 en laatst
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktobe¡ 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

. f in pulf 1..1.3 worrlr de zinsnede " de Minister van Openbare Werken, oÍ zijn afgevaardigde," vervangen door
de woorden "het Agentschap";

2' in punt 2.1'.2, tweede lid, worden de woorden "De Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde bepalen"
vervangen doo¡ de woorden "Het Agentschap bepaalt";

3" in punt 8.2 wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur,
Weg.verkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel, 1000 BruÈsel" vervangen door de woorden "de
goedkeuringsinstantie".

Att. 26- In artikel 34, S 1,, 4, van hetzelfde besluit, gewljzígd bij het koninklijk besluit van 77 maart2003, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

1" de woorden "Minister of zijn gemachtigde" worden vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

2' de woorden "Dienst Voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" worden
vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie".

1rrt.27.In artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 janualÌ 1971,,
9 augustus 1971,12december 1975, t2 februari 1995,17 maart2003 ên 18 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

f in paragraaf 2, 5, worden de woorden "Ministe¡ van Verkeerswezen" vervangen doo¡ de woorden "bevoegde
Vlaamse instantie";
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2" in paragraaf 3, 1, d), wordt de zinsnede "het Bestuur van de Ve¡keersreglementering en van de Infrastructuur,
Dienst Wegverkeer, Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen doo¡ de woorden "de
goedkeuringsinstantie";

3" in paragraaf 3, 2, d), wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur,
Dienst Wegverkeer, Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door de woorden "de
goedkeuringsinstantie";

4' in paragraaf 3, 5, worden de woorden "Minister of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde
Vlaamse instantie";

5' in paragraaf 3, 5, worden de woorden "Dienst Voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit en
Verkeersveiligheid" vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie".

zelfde augustus L97l en gewijzigd
bij d 2 dece dt de zinsnede "het Bestuur
van en va Di¡ectie, Wetstraat 155, te
1040 Brussel" telkens vervangen door de woo¡den "de goedkeuringsinstantie".

Art. 29. In artikel 43 vanhetzelÍde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975 en laatst
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 3,3",b), wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur,
Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door de woorden "de goedkeuringsin-
stantie";

2" tn paragraaf 4, 1, worden de woorden "minister bevoegd voor het wegverkeer of zijn aÍgevaardigde" vervangen
door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 30. In artikel 54 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975 en gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 11 augustus 1976, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 1, 2", worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde" vervangen doo¡ de
woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

2" 'n paragraaf 5 wo¡den de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de
woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

3' in paragraaf 6, 1', worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur"
vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie";

4" in paragraaf 6, 2" e¡ 4", worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" telkens
vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

5" in paragraaf 6, 5', worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse
minister".

Art. 31. In artikel 57, S 10,2", van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 mei 1988 en
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998, wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeers-
reglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetsfraat 155, te 1040 Brussel" vervangen
door de woorden "de goedkeuringsinstantie".

Art. 32. In a¡tikel 58 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 december 1980 en gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van 3 augustus 798L,13 september 1985 en 17 maart2003, worden de volgende wijzígingen
aangebracht:

1" in punt 4.3 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of diens gemachtigde" vervangen door de
woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

2' in punt 5.1 wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur,
Wegverkeer - Tþchnische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen doo¡ de woorden "de goedkeurings-
instantie";

3" in punt 6 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden
"bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 33. In artikel 59 van hetzelfde besluit, verv¿ìngen bij het koninklijk besluit van 21 mei 1987 en gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 15 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in punt I.2.1.2 en 1,.2.2.2 wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de
Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door de woorden "de
goedkeuringsinstantie";

2' in punt 2.4.1.5 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gevolmachtigde" vervangen door de
woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 34. In artikel 60 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 mei 1987, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

f in punt 3.2.3 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gevolmachtigde" vervangen doo¡ de
woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

2" in punt 4.3.1 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gevolmachtigde" vervangen door de
woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 35. In artikel 72 vanhetzellde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in het eerste lid wordt het woord "kan" vervangen door de zinsnede "en de bevoegde Vlaamse instantie kunnen,
elk wat hem of haar betreft,";

2" in het tweede lid wordt tussen het woord "kan" en het woord "worden" de woorden "door de Vlaamse
minister" ingevoegd.
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Art. 36. In artikel 77 vanhetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 17 februari 1995 en gewijzi,gd,bij
de koninklijke besluiten van 13 maart 7995, L0 april 7995,20 juli 2000, 15 februari 2006 en 31 januari 2009, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1" in punt 5.7, S 2, punt 5.2, punt 5.4 en punt 6.4.3 worden de woorden "Minister die het Vervoer onder zijn
bevoegdheid heeft of zijn afgevaardigde" telkens vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

2" in punt 5.2 wordt de zinsnede "Federale Overheidsdíenst Mobiliteit en Vervoer, Dienst Voertuigen, Wetstraat
L55, te 1040 Brussel" vewangen door het woord "Departement";

3" in punt 5.2 worden de woorden "het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de
woo¡den "de goedkeuringsinstantie";

4" in punt 5.3.1 worden de woorden "Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door het
woord "Departement";

5" in punt 5.3.1 wordt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord "personeelsleden";

6" in punt 5.3.1 en punt 5.3.2 worden de woo¡den "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen
door de woorden "het Departement";

7" in punt 5.3.1 worden de woorden "Minister of zíjn afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde
Vlaamse instantie";

8" in punt 5.3.2 wordt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord "personeelsleden";

f in punt 5.3.2 wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

10' in punt 5.6 worden de woorden "Minister die het Vervoer onder zijn bevoegdheid heeft" telkens vervangen
door de woorden "Vlaamse minister";

11" in punt 5.8 wordt de zinsnede "gestort op rekening nummer IBAN: BE86 6792 0060 1050 - BIC: PCHQBE BB
van het Directoraat Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Ontvangsten" vervangen door de woorden "betaald op
de in het betalingsverzoek vastgestelde wijze";

12' in punt 8, (a), worden de woo¡den "gemachtigde ambtenaar van de Fede¡ale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer" vervangen door de woorden "gemachtigd personeelslid van het Departement".

Art. 37.In artikel 78bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, wordt het
woord "is" vervangen door de zì¡snede "en de Vlaamse minister zijn, ieder wat hem of haar bet¡eft,".

Art. 38. Aan artikel 80 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 januari 1989, wordt een
derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Onve¡minderd de bevoegdheid van andere personen, houden de wegeninspecteurs vermeld in artikel 16 van het
decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport
en de door de Vlaamse minister aangewezen perÈoneelsleden van het Depaftement, toezicht op de nalevìng van dit
algemeen reglement.".

Art. 39. In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, vervangen hij het koninklijk
woorden "het Ministerie van Verkeerswezen" vervangen door de woorden

besluit van 12 december 1975, worden de
"de goedkeuringsinstantie".

Art. 40. In bijlage 11 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 november 1985, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

f in aanhangsel I worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" telkens vervangen door
de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

2' in aanhangsel Itr, punt 1.1, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen oÍ zijn afgevaardigde" vervangen
door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

3" in aanhangsel III, bijvoegsel 1, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde"
vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

4" in aanhangsel IV wordt de zinsnede "Namens de Minister: Voor de Directeur-Generaal: De Hoofdingenieur-
Directeur," vervangen door de zinsnede "Namens de Vlaamse minister: het hoofd van het Departement".

Art. 41. In bijlage 21 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 februari 2006, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1" de zinsnede "Minister die het Vervoer onder zijn bevoegdheid heeft, of zijn gemachtigde" wordt telkens
vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

2" het woord "ambtenaren" wordt telkens vervangen door het woord "personeeisleden";

3' de woorden "Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" worden telkens vervangen door het woord
"Departement".

Art. 42. In bijlage 29 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de
woorden "Dienst Voertuigen" vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie".

HOOFDSTUK 2. - Wijztgþgû van het kcrrinklijk besluit van 10 ddober 1974 houderde algerrnm reglørmrt
op de technische eìssr waaraan de trom etssr, de nþtcr dssr an hr;n aarùrangwagars rrætei vddær

Art. 43. In artikel 1, $ 2, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen ( n hun aanhangwagens moeten voldoen, vervangen bij het
koninklijk besluit van 20 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1' er wordt een punt 3bis ingevoegd, dat luidt als volgt:

"3bis. "Vlaamse minister": de Vlaamse minister, bevoegd voo¡ het verkeersveiligheidsbeleid;";

2" er wordt een punt 3tc ingevoegd, dat luidt als volgt:

"3tø. "bevoegde Vlaamse instantie": de Vlaamse minister of zijn gemachdgdei';

3" er wordt een purrt 3quata ingevoegd, dat luidt als volgt:

"3quato. "Departement": het departement, vermeld in artikel 28, $ 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;";
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4" in punt 4 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiljteit en Vervoer - Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkee¡sveiligheid - dienst Voertuigen, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium -
Vooruitgangstraat 56, 1.270 Brussel," vewangen door de woorden "het Departemenf";

5' in punt 5 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie Certificering en Inspectie, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium
- Vooruitgangstraat 56,1210 Brussel," vervangen door de woorden "het Departement";

6" in punt 6 wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd.

Art. 44. In artikel 3 van hetzelfde beslui! gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 december L981,
21 decembe¡ 1983, 6 april 1995 en 19 december 2010, worr en de volgende wijzigingen aangebracht:

_ 1" in,paragraaf 1,3,5 en 6 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door
de woordèn "bevoegde Vlaamse instantie";

2" rn paragraaÍ 3bis worden de woorden "Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie of zijn
afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

3" in paragraaf 7 worden de woorden "het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur" vervangen door de woo¡den
"de goedkeuringsinstantie";

4' in paragraaf 7 worden de woorden "de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "het gemachtigde
personeelslid".

Art. 45. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 december 1981,
21 december 1983 en 20 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1", in paragraaf 1 en paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn
gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

2" 'tn paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of van zijn gemachtigde"
vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

_3" ìn paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden "het Bestuur van het Vervoer" vervangen door de woorden "de
goedkeuringsinstantie".

Att. 46. In artikel 9.2.2,52, van hetzelfde beslui! gewljzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 1983 en
20 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracl t:

1" in punt 2.2 wordt de zinsnede "het Ministerie van Verkeerswezen, Bestuur van het Vervoer, Directie Bt,
Ka¡tersteen 12, 1000 Brussel" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie";

2" in punt 2.3 worden de woorden "het Ministerie van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "de bevoegde
Vlaamse instantie";

3' in punt 2.4 en 2.7 worden de woo¡den "Minister van Verkeerswezen of diens gemachtigde" vervangen door de
woorden "de bevoegde Vlaamse instantie";

4l in punt 2.5 wo¡den de woorden "Minister van Verkeerswezen of aan diens gemachtigde" vervangen door de
woorden "de bevoegde Vlaamse instantie";

5" in punt 2.6 worden de woorden "Minister van Verkeerswezerl. of van diens gemachtigde" vervangen door de
woorden "de bevoegde Vlaamse instantie";

6' in punt 2.8 worden de woorden "Minister va¡ Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse
minister".

Art. 47.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 aptll 7976,
16 december 1981 en 20 april 2010, worden de voigende wijzigingen aangebracht:

f in punt 2" en punt 3'wordt het woord "beambten" vervangen door het woord "personeelsleden";

2' in punt 4" worden de woorden "een bevoegde beambte" vervangen door de woorden "een bevoegd
personeelslid" en worden de woorden "de bevoegde beambte" vervangen door de woorden "het bevoegde
personeelslid".

Art. 48. In artikel 30 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 198L, wo¡den de
volgende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 2, 2, wordt de zinsnede "het Ministe¡ie van Verkeerswezen, Bestuur van het Vervoer, Directie 81,
Kantersteen 72, 1000 Brussel" vervangen doo¡ de woorden "de goedkeuringsinstantie";

2" in paragraaf 2,3, worden de woorden "het Ministerie van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "de
bevoegde Vlaamse instantie";

3' in paragraaf 2,4,2.6 en 2.7 worden de woorden "Ministe¡ van Ve¡keerswezen of diens gemachtigde" vervangen
door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

, 4' in_paragraaÍ 2,5, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of aan diens gemachtigde" vervangen door
de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";

5' in paragraaf 2, 8, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse
minister".

Att. 49. Aan artikel 36 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 april 1995, wordt een derde
lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Onverminderd de bevoegdheid van andere personen, houden de wegeninspecteurs vermeld in artikel 16 van het
decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastiuctuur in geval van bijzonder wegtransport
en de door de Vlaamse minister aangewezen personeelsleden van het Departement, toezicht op de naleving van dit
algemeen reglement.".
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Art. 50. In bijlage I bij hetzelfde beslui! vervangen bij het koninklijk besluit van 16 decemb er L98l, worden de
woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingm van het kcrrinldijk besluit van I decernbq 1975
hcudsrde algerrem reglerrmt cp de politie van het wegvøkeo en van het gd:ruik van de cpsìbare wg

Art. 51. In arti besluit van 1 december 19 op de politie
van het wegverkee de openbare weg worde kéerswezen"
vervangen door de inistei, bevoegd voor het erken en het
vervoer,".

Art. 52. In artikel 65.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 7997, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in punt 2 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse
ministe¡, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoe!";

2' in punt 11 worden de woorden "minister bevoegd voor het wegverkeer" vewangen door de zinsnede "Vlaamse
minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer".

Art. 53. In artikel 85.25 van hetzelfde beslui! gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1991, worden de
woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de zinsnede "Vlaamse minister, bevoegd voor het
mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer".

Art. 54. ln artikel 85.26 van hetzelfde beslui! gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1991, worden de
woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de zinsnede "Vlaamse rninister, bevoegd voor het
mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoèr".

HOOFDSTUK 4. - Wijzigrngør van het loninklijkbesluit van 26 februari 1981 tsudsrde uitvøing van de richtlijnm van de
Eurcpese Gøneansdnppen berreffsrde de gædkeuring van rrdüvoqtuigor ør aan}angwagcrs daarvan, Iandbouw- cf

bæbouwtreklqs ç wieler, hun bestanddelsr alsæk hun veilighel&cnderddør

Art. 55. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de
Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw-
of bosbouwtrekkers op wielery hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonilerdeien, gewijzig,J bij het koninklijk besluit
van 16 november 2005, wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Dienst Voertuigen" vervangen door de zinsnede "het departement, vermeld in
artikel 28, $ 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de
Vlaamse administratie".

Art. 56. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2005, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1" de woorden "De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" worden verv¿rngen door de zinsnede
"departement, vermeld in artikel 28, $ 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot
de organisatie van de Vlaamse administratie";

2'de woorden "ambtenaren van het De Federale Ove¡heidsdienst Mobiliteit en Vervoer" worden vervangen door
de woorden "personeelsleden van het voormelde departement".

Art. 57. In artikel 4 tot en met 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2005,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o de woorden "Minister tot wiens bevoegdheid het transport behoort" worden vervangen door de zinsnede
"Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid,";

2o de woorden "diens gemachtigde" worden vervangen door de zinsnede "het departemen! vermeld in artikei 28,
$ 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie,".

Art. fde besluit, gewijzígd bij het koninklijk besluit van 16 november 2005, worden de
woorden egdheid het Íansport behoort" vewangen door de zinsnede "Vlaamse minister,
bevoegd dsbeleid".

Art. 59. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 9. Artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische

eisen waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen is van toepassing."

HOOFDSTUK 5. - Wijzigingm van het kcrrinklijk besluit van 30 decernbs 1988
betreffende de maatregelør tegør luchtvercrrttei^ig.g dær uitlaatpsssr varì rrdüer:ì in mdorvøtuigør

Art. 60. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 december 1988 betreffende de maatregelen tegen
luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren in motorvoertuigen wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel 1. h dit besluit wordt verstaan onder:

1" voertuig: elk voertuig dat uitgerust is
de weg te rijden, met of zonder koetswerk,
minste 400 kg en met een door de constructi
uitzondering van de landbouwtrekkers en la

2' Minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;

3" Departement: het departement, vermeld in artikel 28, g 1, van het besiuit van de Vlaamse Regering van
3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaa nse administratie.".

Art. 61. In artikel 5, 5.1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" het woord "België" wordt vervangen door de woorden "het Vlaamse Gewest";

2' de zinsnede "Bestuur van het Vervoer, Directie 81, Kantersteen 12, te 8-1000 Brussel," wordt vervangen door het
woord "Departement".

Att. 62. In artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 april 1990, worden de
woorden "van Verkeerswezen" opgeheven.
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Art. 63. ln artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 1990, worden de
woorden "van Verkeerswezen" opgeheven.

Art. &. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wíjzigingen aangebracht:

1" in punt 10.2, eerste lid, worden de woorden "ambtenaren en beambten van het Besfuur van het Vervoer en van
het HoogComité van Toezicht die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zljn" vervangen door de zinsnede
"wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de
verkeersinfrastructuur ìn gevai van bijzonder wegtransport, en de personeelsleden van het Departement die de
Minister aangewezen heeft";

2" in punt 10.2, tweede lid, wordt het woord "beambten" vervangen door het woord "personen".

HOOFDSTUK 6. - Wijzigingør van het kcrrinklijkbesluit van 23 decmb€r 1994 tct vaststelling van de ekenrringsværwaarden
ør de rqeling van de administratieve cmtrole van de instdlingør belast net de ccrìtrde van de in hd verkeer gúrachte vøtuigør

Art. 65. Artikel 1 v an 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaatden
en de regeling van de van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer
gebrachte voertuigen w volgt:

"Artikel 1. In dit besluit wordt ve¡staan onder:

1' "Minister": de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;

2" "Departement": het departemen! vermeld in artikel 28, S 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

3' "instelling": elke vennootschap waaraan door de Minister de controle van de in het verkeer gebrachte
voertuigen is toeverhouwd;

4" "technische tijd": de theoretische gemiddelde tijd die toegekend is voor een bepaalde prestatie van technische
controle. De lijst van de prestaties alsook ile toegekende technjsche tijden van elke prestatie worden vermeld in bijlage
1, die bij dit besluit is gevoegd.".

Art. 66. In artikel 4, eerste lid van hetzelfde besluit wordt de zi¡ "De instelling moet de gebruikers diensten van
optimale kwaliteit verzekeren; zij schikt zich naar de richtlijnen die haar hierover verstrekt worden door de Minister
of zijn gemachtigde." vervangen door de zin "De instelling moet de gebruikers diensten van optimale kwaliteit
verzekeren; zij schikt zich naar de richtlijnen die haar hie over doo¡ Ons worden verstrekt.".

Art. 67. ln artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o de woorden "van de Minister" worden opgeheven;

2o tussen de zinsnede "te schikken naar de" en het woord "richtlijnen" wordt de zinsnede "door Ons verstrekte"
ingevoegd.

Art. 68. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Minister" teikens vervangen door het woord
"Ons".

Art. 69. In artikel 11, $ 2, van hetzelfde besluit wo¡den de volgende wijzigingen aangebracht:

f in het tweede lid worden de woorden "de Minister" vervangen door het woord "Ons";

2" in het derde lid worden de woorden "de Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en
van de Infrastructuu¡" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 70. In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 1995, worden de
woo¡den "de Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de infrastructuur" telkens
vervangen door de woorden "het Departement".

Att. 77. Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 22. De. instelling draagt bij tot de financiering van de uitgaven voor de werking, de subsidies en de
investeringen ten bate van de verkeersveiligheid. Die biidrage bedraagt zes procent van de netto-onfvangsten, zijnde
de gernde vergoedingen na afbek van de btw en de bijdragen, vermeld in dit artikel en in artikel 23.".

Att. 72. In artikel 26 vanhetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in het eerste lid worden de woorden "de Minister of zijn gemachtigde" vervangen door het woord "Ons";

2' in het derde lid worden de woorden "de Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en
van de l¡rfrastructuur" vewangen door de woorden "het Departement de volgende zaken".

Att. 73. In artikel 27, vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Directeur-generaal van het Bestuur
van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur" vervangen door de woorden "het Departement".

Att.74. In artikel 29,52, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Directeur-generaal van het
Bestuur va¡ de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 75. In bijlage 4, I, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 1995, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

f in 4.1. worden de woorden "de Minister" vervangen door het woord "Ons";

2' in 4.6. worden de woorden "de Minister of zijn gemachtigde" vervangen door het woord "Ons";

3" in 4.8. worden de woorden "de Minister of zijn gemachtigde" vewangen door het woord "Ons";

4' in 8.1. worden de woorden "de Minister" vervangen door het woord "Ons".

Art. 76. In bijlage 4, II, A.3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 1995, worden de
woorden "de Minister" vervangen door het woord "Ons".
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Art. 77. In bijlage 4,W, A., van hetzelfde besluit, gewijzigd. bij het koninklijk besluit van 6 apri-l 1995, worden de
woorden "de Minister" vervangen door het woord "Ons"

HOOFDSTUK 7. - Wijngþgør van het kcrrinldijk b€sluit van 16 januari 1996 betrefferde de tægang tct het booç van
cndsnsnq van naticrraal qr internatimaal goedøenvrvø o¡q de binnenwateren

Art. 78. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 januari 1996 betreffende de toegang tot het beroep van
ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

f in punt 1' worden de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid het Bestuur van het Vervoe¡ te Land
behoort" vèrvangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken
en het vervoer";

2" punt 2" wordt vervangen door wat volgt:

"2'de bevoegde Vlaamse instantie: de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken
en het vervoer of zijn gemachtigde;".

Arl.79. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de
bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 80. Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 81. In artikel 18 van hetzelfde beslui! gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de woorden
"het Bestuur" telkms vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 82. Artikel 26 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 83. In artikel 31, $ 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Bestuur" vewangen door de woorden "de
bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 84. In a¡tikel 34 van hetzelfde besluit wo¡dt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord
"personeelsleden".

HOOFDSTUK 8. - Wijziginger van het loninìdijkbesluit van 4 augustus 1996 houdsrde uitvming van de richtlijnm van de
Eurçese Gcneørschappm betreffrrde de goedkeuring van twæ of &iewieliç motorvoertuigcr, hun cnderddsr sr technische
emhedgl alsook hun veiligheidstoebdrcrm

Art. 85. In het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese
Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische
eenheden alsook hun veiligheidstoebehoren, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2014, wordt voo¡
a¡tikel 1, dat artikel 1/l wordt, een nieuw artikel 1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1" "Departement": het departement, vermeld in artikel 28, g 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

2" "minister": de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeÌeid.".

Art. 86. In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besiuit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 mei 2006, wordt
de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Diirectôraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid,
Dienst Voertuigen" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 87. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 3. De verzoeker moet het bewijs leveren dat de eventuele onontbeerlijke proeverL als ze niet ver¡icht worden
door bevoegde personeelsleden van het Departement, zullen worden uitgevoerd in laboratoria die erkend zijn door het
Departement.".

Art. 88. In artikel 4 tot en met 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "Minister van Verkeerswezen"
vervangen door het woord "minister".

HOOFDSTUK 9. - Wijzigingm van het kcninklijk besluit van æ maart 1998 betreffsrde het rijberadjs

Art. 89. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 bet¡effende het rijbewijs, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 28 april 2011, 8 januari 2013 en 15 novembe¡ 2013, worden een punt 2! /I en een pr.mt 2"/2
ingevoegd, die luiden als volgt:

"2" / 7 Ylaarnse minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;

2"/2Departement: het departement, vermeld in artikel 28,91, van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administ¡atie.".

Art. 90. In artikel 4 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 november 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in punt 4' wordt tussen de woorden "door de" en het woord "Minister" het woord "Vlaamse" ingevoegd;

2" in punt 5" wordt tussen de woorden "door de" en het woord "Minister" het woord "Vlaamse" ingevoegd";

3'in punt 7" wordt tussen de woorden "door de" en het woord "Minister" het woord "Vlaamse" ingevoegd";

4' in punt 15" wo¡dt lussen de woorden "door de" en het woord "minister" het woord "Vlaamse" ingevoegd";

5" in punt 16" wordt tussen de woorden "door de" en het woord "Minister" het woord "Vlaamse" ingevoegd".

Art.91. In artikel 5, S 1, eerste lid, 2", van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
1 september 2006, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art.92. In artikel 6,2", d\, van hetzelfde besluit wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden
"Vlaamse minister".
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Art. 93. In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzígd bij de koninklijke besluiten van 1 september 2006, 4 meí2007
en 30 augustus 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "door de Minister bepaalde voorwaarden, ook afgelegd" vervangen
door de zinsnede "bij besluit van de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden,";

2" paragraaf 2, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt:

"Het aantal examencentra, de plaatsen waat ze gevestigd zijn, de gtenzen van hun territoriale bevoegdheid en de
regels betreffende hun organisatie worden bij besluit van de Vlaamse Regering bepaald.".

Att. 94. In artikel 26 van hetzelfde besluit, gewíjzígd bij de koninklijke besluiten van 28 april 2011 en
10 ianuari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1 wordt het woo¡d "Minister" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

2" in paragraaf 2 wordt punt 5" vervangen door wat volgt:

van de
of brevetten die in aanmerking worden
Vlaamse of federale overheid, of houder

ten minste vijf jaar op het gebied van de praktische rijopleiding
gelijkwaardig is erkend, of een beroepservaring van
aantonen;";

dat als

3' in paragraaf 2, 6", wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 95. In a¡tikel 26l:ils van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1 wordt het woo¡d "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

2' in paragraaf 2, tweede lid, 4', wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister" en
worden de woorden "de FOD Mobiliteit en Vervoer" ve yangen door de woorden "het Departement";

3" in paragraaf 3, eerste td, worden de woorden "de FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en
Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";

4" in paragraaf 3, derde lid, wordt het woo¡d "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister"6 en
worden dè woõrden "de FOD Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement";

5' in paragraaf 3, vierde lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse ministe¡";

6' in paragraaf 4, derde lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

7" in paragraaf 5 wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

8" in paragraaf 6, eerste lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

9" in paragraaf 7 wordt het woord "minister" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

10' in paragraaf 8 wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 96. In artikel 26ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het konirrklijk besluit van 28 april 2011, wordt het
woord "ministe¡" telkms vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 97. In artikel 26quatt van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt het
woord "minister" telkms vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 98. In artikel 31, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden
"Vlaamse minister".

Art. 99. In artikel 32, $ 5, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "Ministe¡" vervangen door de woorden
"Vlaamse minister".

Art. 100. In artikel 33, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden
"Vlaamse ministe¡".

Art. 101. In artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 april 2011,
20 september 2012, I januari2013,3 aprí120l3 en 4 december 2013, wordt het woord "Minister" telkens vervangen door
de woorden "Vlaamse minister".

Art. 102. In artikei 41., S 1, tweede lid, wo¡dt het woord "Minister" vewangen door de woorden "Vlaamse
minister".

Art. 103. In artikel 45, eerste 1id, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse mìnister".

Art. 104. In artikel 47 vanlrre|zelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1 worden het tweede en het vierde lid opgeheven;

2" in paragraaf 1, derde lid, dat het tweede lid word! worden de woo¡den "EIke kamer" vervangen door de
woorden "De beroepscommissie";

3" in paragraaf 1, derde lid, dat het tweede lid wordt, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden
"Vlaamse minister";

4" in paragraaf 1 wordt het vijfde lid, dat het derde lid wordt, vervangen door wat volgt:

"De Vlaamse minister wijst een voorzitter en een vicevoorzitter onder de commissarissen aan.";

5" in paragraaf 1, zesde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "De kamers stellen in onde¡ling akkoord"
vervangen door de woorden "De beroepscommissie stelt";

6' in paragraaf 1, zesde lid, dat het vierde lid wordt, wordt het woord "Minister" vervangen doo¡ de woorden
"Vlaamse minister";

7" in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "Elke kamer" vervangen door de woorden "De beroeps-
commissie";

8' in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";
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9" paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:

"$ 4. De commissarissen krijgen een vergoeding die niet minder mag bedragen dan 28 euro en niet meer dan 42
euro, en die wordt vastgesteld door de Vlaamse minister.

Ze wo¡den bovendien vergoed voor de kosten die hun opdracht meebrengt, overeenkomstig de bepalingen die
gelden voor het Vlaamse overlieidspersoneel. Voor de toepassing van die bepalingen worden ze gelijkgesteld met de
titularissen van rang A2.".

Art. 105. In artikel 61 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninkiijke besluiten van 28 april 2008,3 april 2013
en 15 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1' aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:

"De betalingswijze van de retributie voor het verzoeksch¡ift aan de beroepscommíssie wordt evenwel bepaald
door de Vlaamse minister.";

2" in het vijfde lid worden tussen het woord "Minister" en het woord "kan" de woorden "of de Vlaamse minister"
ingevoegd;

3" in het vijfde lid wordt tussen het woord "kan" en de woorden "de bedragen" de zinsnede ", ieder wat hem
betreft," ingevoegd.

Art. 106. In artikel 63 van hetzelfde besluit, gewljzigd bij de koninklijke besluiten van 28 april 20L1 en
8 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 1 wordt het woord "Minister" vewangen door de woorden "Vlaamse minister";

2" in paragraaf 2,'1", wotdt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 107. In a¡tikel 64 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 september 2010 en
28 april 201.1, worden de volgende wijzigingen aangebrach :

1" in het tweede lid wo¡dt het wootd. "Ze" vervangen door de zinsnede "De personeelsleden die door de Vlaamse
minister of zijn gemachtigde worden belast met de inspectie en controle,";

2" in het vierde lid wordt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord "personeelsleden" en wordt het
woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

3' in het vijfde lid wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

4' in het zesde lid wordt tussen de woorden "of zijn gemachtigde" en de woorden "zijn de overheden" de zinsnede
"of de Vlaamse Minister of zijn gemachtigde, ieder wat hem of haar betreft" ingevoegd;

Art. 108. In bijlage 4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004, wordt het woord
"Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

HOOFDSTUK 10. - Wijzigrngar van het kcrrinklijk besluit van 23 decsnbs 1998 bebeffende het volrijgar
van vaarbewijzør vocr het besturm van bnnsrvaartuigen bestmrd vær læt gæderor-en perscn€nvervoer

Art. 109. In artikel lbis van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van
vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaarfuigen bestemd voor het goederen-en personenvervoer, vernummerd
bij het koninklijk besluit van 27 rnaart 2007, worde¡ de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in punt 2" worden de woorden "de Minister die de reglementering van het vervoer in zijn bevoegdheid heeft"
vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het
vervoer";

2' punt 3" wordt vervangen door wat volgt:

"3" de bevoegde Vlaamse instantie: de Vlaamse minister of zijn gemachtigde".

Art. 110. In artikel 3, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "op alle waterwegen van het
Rijk" telkens vervangen door de woorden "op alle waterwegen".

Art. 111. In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart2007,
worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 112. In artikel 31 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 maart 2007, worden de
woo¡den "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 113. In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de
bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 114. In artikel 33, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het konilklijk besluit van 27 maart 2007,
wo¡den de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 115. In artikel 35 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van27 maart 2007, worden de
woorden "het Bestuur" telkms vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 116. Artikel 36 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Att. 777.In artikel 42, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van27 maaft2007,
worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse ìnstantie".

Art. 118. In artikel 49 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o de woorden "ambtenaren en de beambten" worden vervangen door het woord "personeelsleden";

2" de woorden "ambtenaren van het Bestuur" worden vervangen door de woorden "de personeelsleden van de
bevoegde Vlaamse instantie".
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HOOFDSTUK 11. - Wijzigingm van het korinklijk besluit van 19 juli 2000 betreffmde de inrring
ør de ccnsignatie van esr som bij ha vaststellm van sonnnige inbreutm inzal€ hd vsvoq over de w€

Art. 119. Aan artikel 1 van het koninklijk betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen
van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, vervangen bij het koniriklijk besluit van 27 aprrl2O07, wordt
een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Voor de toepassing van de procedure, vermeld in dit besluit, zijn ook de wegeninspecteurs, vermeld in a¡tikel 16
van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder
wegtransport, bevoegd.".

HOOFDSTUK 12. - Wijztgr.g€n van het kminklijk besluit van 11 mei 2004 betreffsrde de vocrwaa¡dm vmr erkenning van
sclrolqr vocr het bestursr van mcÉorrijtuigqr

Art. 120. In artikei 1 van het koninklijk besiuit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaardm voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorrijtuigen, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 maa¡t 2005 en gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 28 apriì 2011 en 20 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in punt 1' worden de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort" vervangen
door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeers+eiligheidsbeleid";

oorden "het di¡ec dienst Mobiliteit en
n rijscholen bevo tement, vermeld in
van de Vlaamse organisatie van de

3' in punt 8" worden de woorden "ambtenaren of beambten" vervangen door het woord "inspecteurs".

Art. 121. In artikel 12, g 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juni 2010,
20 september 2072, I januati 2013 en 15 november 2013, vordt punt 6" vervangen door wat volgt:

"6" voor de houders van een brevet I of III, houder zijn van een diploma, getuigschrift of brevet dat toegang
verleent tot niveau A, B of C van het Vlaamse of federale overheidspersoñeel, of van eèn bekwaamheidsattest dãt ol
een opleidingstitel die toegang verleent tot de uitoefening van de functies van directeur van een rijschool of van
theorie-instructeur op grond van artikel 15 van de wet v anI2 februari2OO8 tot instelling van een nieuw algemeen kader
voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties, of een beroepservaring van ten minste zes jaar als rijschoolinstructeur
kunnen aantonen;".

Att. 122. In artikei 23, S 4, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 en
gewijzigd bij koninklijke besluit van 20 september 2072, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 4, vierde lid, worden de woorden "ambtenaren en beambten" vervangen door het woord
"inspecteurs";

2" in paragraaf 4, vierde lid, worden de woorden "de Adviseur-generaal van de Directie Certificatie en Inspectie
van de admi¡istratie" vervangen door de woorden "het bestuur";

3" in paragraaf 5 wordt het woord "beambten" vervangen door het woord "inspecteurs".

Art. 123. In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1" in het tweede lid worden de woorden "één van de drie landstalen" vervangen door de woorden "het
Nederlands";

2' in het derde lid worden de woorden "met één van de drie kamervoorzitters" vervangen door de woorden "de
ondervoorzitter";

3' het vierde tot en met het zevende lid worden opgeheven.

Art. I24. In artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2012, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;

2 it paragraaÍ 3, eerste lid, worden de woorden "drie kamervoorzitters en ondervoorzitters" vervangen door de
woorden "een ondervootzitter" ;

Art. 125. In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2006, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1' paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

"$ 1. De voorzitter, de leden, de secretaris en de helpers van de examencommissie krijgen een vergoeding, waarvan
het bedrag als volgt wordt samengesteld:

1" aan de voorzitter en de leden wordt een vergoeding van 77,50 euro per gepresteerd halfuur toegekend;

2" aan de secretaris wordt een vergoeding van 8 euro per gepresteerd halfuur toegekend;

3' aan de helpers wordt een vergoeding van 7 euro per gepresteerd halfuur toegekend.

De leden, de secretaris en de helpers die tot het Vlaamse overheidspersoneel behoren, hebben alleen recht op
vergoedingen voor de prestaties die verricht zijn buiten de reglementaire werkuren.";

2" ln paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "rijkspersoneel" vervangen door de woorden "Vlaamse
overheidspersoneel";

3" in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

"Voor de toepassing van deze bepalingen worden de voorzitter en de leden van de examencommissie gelijkgesteld
met de titularissen van een functie van niveau A, en de secretaris en de helpers met de titularissen van een functie 8.".

Art. 726. Artikel 36 van hetzelfde besluit wo¡dt vervangen door wat volgt:

" Art. 36. De examencommissie stelt ziin huishoudelijk reglement vast, dat door de Minister wordt goedgekeurd."
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Att. 127. In artikel 39 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1, tr¡¡eede lid, worden de woorden "ambtenaren of beambten" vervangen door het woord
"inspecteurs";

2' in paragraaf 2, eerste lid, wo¡dt de zinsnede "eî2" opgeheven;

3" in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "ambtenaren en beambten" vervangen

door het woord "inspecteurs".

Art. 128. In punt 2 van bijlage 4 bij hetz elfde besluit worden de woorden "De Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer" vervangen door de woorden "Het bestuur".

Art. 129. In punt 3.1.5 van bijÌage 4 bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "HOKTSP-verkeerskunde" vervangen
door de woorden "gegradueerde of bachelor in de verkeerskunde en licentiaat of master in de verkeerskunde".

Art. 130. In punt 3.1.5 van bijlage 4 bij hetzeifde besluit worden de woorden "ervaring in de Federale
Ove¡heidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen doo¡ de woorden "relevante professionele ervaring".

Art. 131. In punt 4.3 van bijlage 4 bij hetz elfde besluit worden de woorden "De Adviseur-generaal van de Directie
Certificatie en Inspectie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "Het
bestuur".

HOOFDSTUK 13. - Wijzigingm van het kcninklijk besiuit ran 5 decqnbs 2004 houdmde vaststelling
van productnormen vocr inwendige verbrandingsrrotorør in niet vær de weg bestmrde nnbiele machines

Att. 132. In artikel 13 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen
voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 10 augustus 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaa¡ van het
Directoraat-generaal Ma¡itiem Vervoer van de FOD MobiÌiteit en Vervoer die" vewangen door de woorden "het met
de scheepvaartconüole belaste personeelslid van de bevoegde dienst dat";

2" in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "op een rekeningnummer van de FOD Mobiliteit en Vervoer te
bepalen door de Minister tot wiens bevoegdheid de maritieme zaken en de scheepvaart behoren of zijn gemachtigde"
vervangen door de woorden "volgens de in het betalingsverzoek vastgestelde wijze".

Art. 133. In artikel 18 van hetzelfde beslui! gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1 worden de woo¡den "met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren van het Di¡ectoraat-
generaal Maritiem vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "voor de binnenvaart met
de scheepvaartcontrole belaste personeelsleden";

2" in paragraaf 2, vijfde lid, worden de woorden "met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren van het
Directoraat-generaal Maritiem vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "met de
scheepvaartcontrole belaste ambtenaren van de bevoegde dienst".

HOOFDSTUK 74. - Wijzigu:.gm van het kcrìjntdijk b€sluit van 1 s€ptsnbs 2006 betreffmde de inning an de ccnsignatie van
een sorn bij het vaststellen van soñtrnige inLr¡eukm inzal<e de tectmiscle eissr waaraan dk vøtuig v@r vervær te land de

cnderdelsr cvan, ororals het veiligteidstoebehcrør rrnetsr voldosr

Art. 134. Aan artikel 1 de inning en de consignatie van
een som bij het vaststellen an elk voertuig voor vervoer te
land, de onderdelen ervan, een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt:

"Voor de toepassing van de procedure, vermeld in dit besluit, zijn ook de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16
van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder
wegtransport, bevoegd.".

HOOFDSTUK 15. - Wt gulgen v¿¡rì het kcninldlk besluit van 1 septernbs 2006 hordade invøing
van de teclnische ccrntrde langs de weg van be&ijfsvøtuigør die ingesduever ãjn in Bdgr' of in het buitenland

Art. 135. In artikel 1 van het koninkliik besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische
controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland worden de voigende
wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1 wordt de zinsnede "controlebeambten, belast met een mandaat van gerechtelijke politie en
behorende tot de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de zinsnede "wegeninspecteurs,
vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval
van bijzonder wegtransport";

2" in
zinsnede

paragraaf 2 worden de woorden "Minister die bevoegd is voor Mobiliteit" telkens vervangen door de
"Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid".

Art. 136. In artikel 5 en 6, $ 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "Directoraat-generaal Vervoer te Land van
de Federale Overheidsdienst Mobìliteit en Vervoer" vervangen door de zinsnede "departement, vermeld in artikel 28,

$ 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie,".

Art. 737. In artikel 6, $ 3 en $ 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Directoraat-gene¡aal Mobiliteit en
Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" telkens vervangen door de zinsnede
"departemeni, vermeld in artikel 28, $ 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot
de organisatie van de Vlaamse administratie,".
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HOOFDSTUK 16. - Wijzigrngen van het koninklijk besluit van 10 nor¡qnber 2006 betreffmde de okenrring van st de ccntrole
cp de diagrææsrtra in de zin van artikel 23sexies, 4, derde lid, van ha kcninldijk besluit van 15 maart 1968 houdmde
alguneer reglørørt ç de technisdre eissr waaraan auto s, hun aanhangwagens, hun cnderddsr sì hun veilighej&toóelnrst
moetsr voldør

Art. 138. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de erkenning van en de controle
op de diagnosecentra in de zin van artikel 23so<ie, $ 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel 1. h dit besluit wordt verstaan onder:

1'diagrrosecentrum: een instelling die de staat van een voertuig onderzoekt om aan de eigenaar ervan een juiste
beschrijving te geven met een rapport dat ten mirìste betrekking heeft op de in bijlage 22 vut het koninklijk besluit van
15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun
onderdelen en hun veiÌigheidstoebehoren moeten voldoen, hiema het koninklijk besluit van 15 maart 1968 te noemen,
opgesomde punten;

2" minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;

3' Departement het departement, vermeld in artikel 28, S 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 juni 2005 met beuekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.".

Art. 139. In artikel 2,4", van hetzelfde besluit worden de woorden "Minister die de autokeuring onder zijn
bevoegdheid heeft" vervangen door het woord "ministe¡

Art. 140. ln artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in het eerste lid worden de woorden "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft" vervangen
door het woord "minister";

2' in het hveede lid worden de woorden "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer"
vervangen door de woo¡den "personeelsleden van het Departement".

Art. 141. In artikel 4, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "De Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer" vervangen door de woorden "Het Departement".

Art. 1,42. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement".

AÉ. 143. In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Minister die de autokeuring onder
zijn bevoegdheid heeft" vervangen door het woord "minister".

Art. 1.44. In artikel 7, rweede lid, worden de woorden "de Administratie Ontvangsten van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement".

HOOFDSTUK 17. 
-Wi1ngþgû 

van het kcrrinklijkbesluit vart9 maart2007
hcudqrde de bønanningsværrhriftsr op de rheepvaartwegm van het Kcninlciik

Art. 145. In artikel 1, 27", var. het koninkiijk besluit van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften op
de scheepvaartwegen van het Koninkrijk, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 november 2011, wordt de
zinsnede-"diensten" van de Federale Oveiheidsdiensl Mobiliteit en Vervóet bevoegd voor de binnenvaart" vervangen
door de woorden "diensten, bevoegd voor de scheepvaartcontrole van de binnenvaart".

HOOFDSTUK 18. - Wijzigrngør van het kcrrinldük besluit van 27 røart 2007 houdmde de crganisatie van de er<arrsts en de
vaststelling van de refributies vocr de bela¡¡aamheidsbewijzel in Rijn- er binnervaart

maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de
wijzen in Rijn- en binnenvaart worden de woorden "de
de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het

Art. 147. ln artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2072, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1'het woord "ambtenaren" wordt telkens vervangen door het woord "personeelsleden"

2' de woorden "de federale overheidsdiensten" worden vervangen door de woorden "de VÌaamse overheids-
diensten";

3" de woorden "van klasse 43" worden vervangen door de woorden "van de Vlaamse overheid".

Art. 148. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Directoraat-generaal Vervoer te Land"
vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse dienst".

Art. 149. In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit wo¡den de woorden "de Minister bevoegd voor het
vervoer" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken
en het vervoer".

Art. 150. In artikel 10, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1'de woorden "Directoraat-generaal Vervoer te Land" worden vervangen doo¡ de woorden "de Vlaamse minister
of zijn gemachtigde";

2" de woorden "de Minister bevoegd voor het vervoer" worden vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister,
bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken e het vervoet".

HOOFDSTUK 19. - Wijzigingør van het kcrrinldijk besluit van 26 april 2007 tcf'. vaststdling van de retributies te innsr vocr
de dekking der kostsr van ccntrole €n tø,icht betreffsrde de instellingør belast ¡ret de tæhnische coltrole van de in hd vqkæ¡
górachte vøtuigør

Art. 151. In artikel I van het koninkliik besluit van 26 april2007 tot vaststelling van de retributies te innen voor
de dekking der kosten van controle en toezicht bet¡effende de instellingen belast met de technische controle van de in
het verkeer gebrachte voertuigen wordt het getaÌ "598.000" vervangen door het getal "430.888".
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Art. 152. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

" Art. 2. De last van de retributie, vermeld in artikel 1, wordt verdeeld door de Vlaamse minister, bevoegd voor het
verkeersveiligheidsbeleid, of zijn gemachtigde onder de instellingen, vermeld in het voo¡melde artikel, naar rato van
het aantal technische keuringer¡ uitgevoerd gedurende het voorgaande jaar.".

Art. 153. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:

"De retributie wordt betaald op de in het betalingsverzoek vastgestelde wijze.".

Art. 154. In artikel 4 en 6 van hetzelfde besluit wordt het woord "Minister" vervangen door de zinsnede "de
Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid,".

Art. 155. In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit wordt het jaartal "2007" vewangen door het
jaartal "2073".

Art. 156. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersvei-
ligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de zinsnede "departement, vermeld in artikel 28, $ 1, van
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie".

HOOFDSTUK 20. - Wijzigingm van hef kcminklijk besluit van 4 md 2007 betreffsrde Ìø rijbeadjs,
devalÒek¡¡aamheid ør de nascholing van bestuurdss van vøtuigcr van de catqoridn Cl, C1+8, C, C+8, Dl, D1+E, D, D+E

Art. 157 - In artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 mei, 2007 betreffende he aamheid en
de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieen C1, C1+E, C, C+ ewíjzigdbij
de koninklijke besluiten van 16 juli 2009,28 april 2011 en 10 januari 2013, wo¡den de angebracht:

f in punt 3" worden de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort" vervangen
door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid";

2" er wordt een punt 3"/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"3" /7 Departement het departement, vermeld in artikel 28, S l, van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;".

Art. 158. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzi.gd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1 worden de woorden "bin¡ren het Rijk" opgeheven;

2" in paragraaf 3 worden de woorden "in België" opgeheven.

Art. 159. In artikel 4, $ 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in het eerste lid worden de woorden "binnen het Rijk" opgeheven;

2" in het tweede lid worden de woorden "bi¡¡en het Rijk" opgeheven.

Art. 160. In artikel 7, $ 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in het eerste üd worden de woo¡den "bi¡nen het Rijk" opgeheven;

2' in het tweede lid worden de woorden "binnen het Rijk" opgeheven.

Art. 161. In artikel 13 /1, S 2,van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2014, worden
de woo¡den "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" telkens vervangen door de woorden "het
Departemenf'.

Art. 162. In artikel 27, $ 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2013, worden
de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 163. In artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 januari 2013, worden de
woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervor r" telkens vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 764. In artikel 45, $ 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoe¡" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 165. In artikel 47 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 april 2011 en
10 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1,3', worden de woorden "de Federale Ove¡heidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de
woorden "het Departement";

2' in paragraaf 1, 4", worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de
woorden "het Departement";

3" in paragraaf 1,5', worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de
woorden "het Departement";

4' in paragraaf 1, 11", worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door
de woorden "het Departement";

5'in paragraaf 2, 3", worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de
woorden "het Departement".

Art. 766. In artikel 48, $ 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd, bij de koninklijke besluiten van 18 september 2008 en
10 januari 2013, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vewangen door de woorden
"het Departement".

Att. 1,67.In artikel 55 van hetzelfde besluit, verv¿rngen bij het koninklijk besluit van 18 september 2008 en
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van de koninklijke besluiten van 25 januari 207L, L0 januari 2013 en
15 november 2013, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt:

"$ 3. De retributies, vermeld in paragraaf 1 en 2, moeten worden betaald op de in het betalingsverzoek vastgestelde
wíjze.".
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Art. 168. In artikel 55 /1, g 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het konirklijk besluit van 28 november 2008,
wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

"De retributies, vermeld in het eerste lid, moeten worden betaald op de in het betalingsverzoek vastgestelde
wijze.".

HOOFDSTUK 21. - Wij g¡ngm van het kcninküjk besluit van 7 decernbs 2007
td vaststdling van de tarier¡sr van de retributie vær prestaties inzaþ het cqti csm van vaartuigør vær de binnsrvaart

Art. 169. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot vaststelling van de tarieven van de
ret¡ibuties voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 19 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aángebracht:

f in punt 8" worden de woo¡den "scheepsmetingsdienst binnenvaart van het Directoraat-generaal Maritiem
Vervoer" vervangen door de woorden "dienst bevoegd voor de meting van binnenvaartuigen";

2' in punt 9" worden de woorden "de minister tot wiens bevoegdheid de maritieme zaken en de scheepvaart
behoren" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse ministe¡, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken
en het vervoer".

HOOFDSTUK 22. - Wijztgulgen v¿m het kcninklijk besluit van 19 røart 2009
betreffmde de techniscle værschriften voor binnøschepør

Art. 170. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 bet¡effende de technische voorschriften voo¡
birrnenschepen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1" punt 2" wordt vervangen door wat volgt:

"2" bevoegd personeelslid: het hoofd van de dienst die met scheepvaartcontrole belast is;";

2' in punt 5o worden de woo¡den "de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaar die daartoe aangesteld is"
vervangen door de woorden "een personeelslid van de gewestelijke dienst die met scheepvaartcontrole belast is".

HOOFDSTUK 23. - Wijzigingm van hd lqrj¡klijk besluit van 15 mei 2009 td vaststdling van het bedrag do vogoedingør
te innsr vocr het tod<smm, vernieuwsr sr uitbreidsr van de erlqming als tæhnische disrst vocr de gædkeuring van
motorværtuigsr erì aanhangwagms daarvan ør van systqnsr, cnde¡delsr m technische emtredør die voor dergdijke vøtuigør
zijn bestand

Art. 777. In artikel 1 van het koninkiijk besluit van 15 mei 2009 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen
te innen voor het toekennen, vemieuwen en uitbreiden van de erkenning als technische dienst voor de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor
dergelijke voertuigen ziin bestemd worden de volgende wiizigingen aargebracht:

f in paragraaf 3 worden de woorden "de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de
zinsnede "het departement, vermeld in artikel 28, $ 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met
betrekkìng tot de organisatie van de Vlaamse administratie,";

2" paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:

"$ 4. De vergoedingen moeten worden betaald op de in het betalingsverzoek vastgestelde wiljze.".

HOOFDSTUK2a.-WijngþgmvanhetkonjnRijkbesluitvan13juni2010houdendedeokenningvandebøoepskvali caties
die docr rij-instructeurs sr directeurs van rijscholsr wudm vowuvsr in de li&tater van de Eurcpese Gøneanschap alsook tot
wijziging van het koninklijkb€sluit van 11 mei 2004 betreffsrde de vocrwaardm vocr erkørning van schol€rì voü het bestu¡en
van ûþtorv@tuigsr

Art. 772. In a¡tikel 7, I", van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 houdende de erkenning van de
beroepskwalificaties die door riiinstructeurs en directeurs van rijscholen werden verworven in de lidstaten van de
Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden
voo¡ erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen worden de woorden "de Minister tot wiens
bevoegdheid het wegverkeer behoort" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het
verkeersveiligheidsbeleid".

HOOFDSTUK 25. - Wijzigingm van het kcrrinklijk besluit van 12 oldobq 2010 betreffsrde de goedkeuring de ijking ø de
installatie van de rreettetellør gúruild om toezicht te houdsr cp de naleving van de wet betreffmde de politie ovs het
wegvekeø m haar uitvøingsbesiuiter

Art. 773. In het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installâtie van
de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffendè de politiè over het wegverkeer
en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

" Art. l/L: In dit besluit wordt verstaan onder:

1' Vlaamse minister: de Vlaamse minister bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;

2' het Agentschap Wegen en Verkeer: het Agentschap Wegen en Verkeer, vermeld in artikel 28, $ 1, van het besluit
van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie".

Art. 774. Aan artikel 2 van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse minister, wat hem betreft, beslissen dat voor bepaalde types
toestellen de modelgoedkeuring niet vereist is.".

Art. 175. In a¡tikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1 wordt iussen de woorden "Middenstand en Energie" en de zinsnede ", ingediend" de zinsnede
"of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd;

2" in paragraaf 2, tweede lid, worden tussen het woord "Met¡ologie" en het woord "voorgelegd" de woorden "of
het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd.
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Art. 776. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" aan het eerste lid worden de woo¡den "of aan het Agentschap Wegen en Verkeer" toegevoegd;

2" in het lweede lid worden tussen het woord "Metrologie" en het woord "verleend" de woorden "of het
Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd;

3" in het derde lid worden tussen het woo¡d "Metrologie" en het woord "vermeldt" de woorden "of het
Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd;

4'er wo¡dt een vierde lid toegevoegd, dat iuidt als volgt:

"In de gevallen, vermeid in artikel 2, derde lid, bepaalt de Vlaamse minister de proeven die moeten worden
uitgevoerd met het oog op de eerste ijk, de herijk of de technische controle. Hij bepaalt ook de inhoud van het
iikcertificaa t.".

Att.777. Aan artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit wo¡den de woorden "of het Agentschap Wegen en
Verkeer" toegevoegd.

Art. I78. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o tussen het woord "modelgoedkeuringsdossier" en het woord "moeten" wordt de zinsnede "of de voorwaarden
bepaald doo¡ de Vlaamse minister in de gevallen, vermeld in artikel 2, derde lid," ingevoegd;

2" tussen het woord "Metrologie" en het woo¡d "door" wordt de zinsnede "of het Agentschap Wegen en Verkeeq,"
ingevoegd.

Att. 779. In artikel 14, derde lid, van hetzelfde besluit worden tussen het woord "Metrologie" en het woord
"worden" de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd.

Art. 180. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in het eerste lid worden tussen het woord "Metrologie" en het woord "vermeldt" de woorden "of het
Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd;

2' in het derde lid, 1o, worden tussen het woord "Metrologie" en de zinsnede ", die belast" de woorden "of het
Agentschap Wegen Verkeer" ingevoegd.

Art. 181. In artikel 17, eerste lid, van hetzelfde besluit worden tussen het woord "Metrologie" en het woord
"voor" de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd.

Art. 182. In a¡tikel 18 van hetzelfde besluit wo¡den tussen het woord "Met¡ologie" en de zinsnede " , bedraagt"
de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd.

Art. 183. In bijlage 4 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o tussen de woorden "Aanvaardingsmerken en merken van afkeur" en de woorden "Aanvaardingsmerken bij
eerste ijk of herijk" wordt het volgende ingevoegd:

Eerste ijk
Chdrtodlmf
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2o tussen de woorden "Metrologische Dienst" en de zinsnede ", rechthoekige vorm" worden de woorden "of het
Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd.

HOOFDSTUK 26. - Wijzigrngerì van het kmjnklijk beluit van 30 nor¡snber 2011 houdsrde goedkeuring van het b€sluit
2070-l-8 van 2 juni 2010 van de Csrtrale Ccrrunissie voor de Rijnvaart dat het Rqllsnmt betreffsrde hd Scheçvaartperscneel

ç de Rijn aanne€mt sr houdende gædkadng van de besluitsr 2010-n-3 en 2010-il-5 van 9 sr 10 decembs 2010 van de
Csrtrale Commissie vocr de Rijnvaart tot wijzigrng van dit Reglemsrt

Art. 184. In artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende goedkeuring van het besluit
2010-I-8 van 2 juni 2010 van de Centrale Commissi voor de Rijnvaart dat het Reglement betreffende het
Scheepvaarþersoneel op de Rijn aanneemt en houdende goedkeuring van de besluiten 2010-II-3 en 20101I-5 van 9 en
10 december 2010 van de Cenhale Commissie voo¡ de Rijnvaart worden de woorden "Federale Overheidsdienst
Mobiliteit m Vervoer" vervangen door de woorden "Vlaamse overheid".

HOOFDSTUK 27. - Wijztgþgû van het korìnklijkbesluit van22 jæuari 2013 houdsrde erkmning van de gelijl$/aardiglìeid
van Ìet Octmrijlse, Bulgaarse, Hcngaarse, Pælse, Rosneensg Slora,aalae er Tsjechische dimstbækje q de sdæepvaartwegm
van het Korinlcijk

Art. 185. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 januari 2013 houdende erkenning van de gelijkwaardigheid
van het Oostemijkse, Bulgaarse, Hongaarse, Poolse, Roemeense, Slowaakse en Tsjechische dienstboekje op de
scheepvaartwegen van het Koninkrijk worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "diensten van de Federale Overheidsdienst Mobi-liteit en Vervoer"
vervangen door de woorden "diensten, bevoegd voor de scheepvaartcontrole voor de binnenvaart";

2" in paragraaf 4 worden de woorden "diensten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer"
vervangen door de woorden "diensten, bevoegd voor de scheepvaartcontrole voor de binnenvaa¡t".

HOOFDSTUK 28. - Wíjùgr:rge:r v¿m hd kcni¡klijk besluit van 7 maart 2013
betreffsrde het gdøuik van vlæibaar gønaalde petrolormgassan (l,PG) vocr de aandrijving van auto s

Art. 186. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte
petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van auto's worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in punt 14' worden de woorden "de minister bevoegd voor Wegverkeer" vervangen door de zinsnede "de
Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid";

2' e¡ wordt een punt 15" toegevoegd, dat luidt als volgt:

"15" "Departement": het departement, vermeld in artikel 28, S 1,, van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 juni 2005 met beÍekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.".

Art. 187. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 1 en paragraaf 5 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer,
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" telkens vervangen door de woorden "het Departement";

2" in paragraaf 5 wordt het woord "Directoraat-generaal" vervangen door het woord "Departement".

Art. 188. In artikel 8, $ 4, van hetzelfde besluit worden de woorden "ambtenaren en beambten" vervangen door
het woord "personen".

Art. 189. In artikel 15 en 16 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Ove¡heidsdienst Mobiliteit en
Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" telkms vervangen door de woorden "het Departe-
ment".

Art. 190. In artikel L7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in het vierde lid wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer B Directoraat-generaal
MobiÌiteit en Verkeersveiligheid, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 B 1210 Brussel" vervangen door de woorden "het
Departement";

2" in het vijfde lid wordt het woord "Directoraat-generaal" vervangen door het woord "Departement".

Art. 191. In artikel L8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" aan paragraaf 2, zesde lid, wordt de volgende zin toegevoegd:

"Het bedrag van de retributies moet liggen tussen 140 euro en 210 euro voor de theoretische proeven, en tussen
395 euro en 595 euro voo¡ de praktische proeven.";

2" in paragraaf 4 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Att. 792.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federaie Overheidsdienst Mobiliteit en Vewoet
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" telkens vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 193. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 1 wordt de zinsnede "beambten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer,
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden van het
Departement";

2" in paragtaaÍ 1 worden de woorden "Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door het
woord "Departement";

3' in paragraaf 1 worden de woorden "beambten van het Directoraat-gene¡aal Mobiliteit en Verkeersveiligheid"
vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement";

4" in paragraaf 2 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal
Mobiliteit m Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";

5' in paragraaf 3 wo¡dt de zinsnede "de Federale Openbare Dienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, City Atrium, Vooruitgangstraat 56,1210 Brussel" vervangen door de woorden "het
Departement";

6' in paragraaf 3 worden de woorden "genoemde Directoraat-generaal" vervangen door het woord "Departe-
ment".
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Art. 194. In punt 2, $ I, van bijlage B bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Vooruitgangstraat 56, 121,0 Brussel"
vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 195. In punt 4 van bijlage B bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in punt 1' wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";

2" in punt 5' wordt de zinsnede "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer,
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeeisleden van het
Departement";

3' in punt 6' wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal
Mobiliteit m Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 196. In punt 6 van bijlage B bij hetzelfde besluit wo¡den de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in de inieidende zin wordt de zinsnede "ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer,
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelslid van het Depa¡te-
ment";

2" in punt 2" wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woo¡den "het Departement";

3' de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeers-
veiligheid, Vooruitgangstraat56 - 1046 Brussel" wordt vervangen door de woorden "het Departement";

4' de woorden "De genoemde directie" worden vervangen door de woorden "Het Departement".

Art. 197. In punt 7 van bijlage B bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "ambtenaren van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vêrvbeç Diiectoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de
woorden "personeelsleden van het Departement".

Art. 198. In punt A van bijlage G bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" de woorden "die het Wegverkeer onder zijn bevoegdheid heeft" worden telkens opgeheven;

2" de woorden "directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" worden telkens vervangen door het woord
"Departement".

HOOFDSTUK 29. - Wijngþgtr van het kcrrinklijk besluit van 7 maart 2073
betreffende het gòruik van geconprimeod aardgas (CNG) vmr het aanùijvan van auto s

Art. 199. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecomprimeerd
aardgas (CNG) voor het aandrijven van auto's worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" punt 13" wordt vervangen door wat volgt:

"13' "ministe¡": de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;";

2' er wordt een punt 14" toegevoegd, dat luidt als volgt:

"14" "Departement": het departement, vermeld in artikel 28, S 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaar se administratie.".

Art. 200. In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Ove¡heidsdienst Mobiliteit en Vervoer
- Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" telkens vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 201. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in het eerste lid wo¡den de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";

2" in het tweede lid wordt het woord "directoraat-generaal" vervangen door het woord "Departement".

Art. 202. In artikel 14, $ 3, van hetzelfde besluit worden de woorden "ambtenaren en beambten" vervangen door
het woord "personen".

Art. 203. In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

L" aan paragraaf 2, zesde lid, wordt de volgende zin toegevoegd:

"Het bedrag van de retributies moet liggen tussen 140 euro en 210 euro voor de theoretische proeven, en tussen
640 euro en 960 euro voor de praktische proeven.";

2' in paragraaf 4 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 204. In artikel 24 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer,
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" telkens vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 205. In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 1, eerste en derde lid, wordt de zinsnede "beambten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer -Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden van
het Departement";

2" ìn parag,raaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliieit en Vervoer -
Directoraat-genéraai Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";

3' in paragraaf 2 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 206. In artikel 26, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "ambtenaren van de Federale
Overheidsdienst, directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden
van het Departement".
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Att. 207. In artikel 28, $ 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1' de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en
Verkeersveiligheid" wordt telkens vervangen door de woorden "het Departement";

2'het woord "directoraat-generaal" wordt vervangen door het woord "Departement".

Art. 208. In artikel 29, $ 3, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer - directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Att. 209. In a¡tikel 31 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in het eerste lid wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer -Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";

2" in het tweede lid wordt het woord "directoraat-generaal" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 210. In punt hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Ove¡heidsdienst
Mobiliteit en Vervoer iliteit en Verkeersveiligheid, Vooruitgangstraat 56, 7040 B¡ussel"
vervangen door de wo

Art. 211. In punt 4 van bijlage B bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in punt 1" worden de woorden "directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door het
woord "Departement";

2" in punt 5" wo¡dt de zinsnede "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer -
directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden van het
Departement";

3' in punt 6" wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer -directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen doo¡ de woorden "het Departement".

Art. 272. In punt 6 van bijlage B bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" de zinsnede "ambtenaar van de Fede¡ale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer -directoraat-generaal Mobiliteit
en Verkeersveiligheid" wordt vervangen door de woorden "personeelslid van het Departement";

2' in punt 2' wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer -directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 21,3. In punt 7 van bijlage B bij hetzelfde besluit wo¡dt de zinsnede "ambtenaren van de Federale
Ove¡heidsdienst Mobiliteit en Vervoer - directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen doo¡ de
woorden "personeelsleden van het Departement".

Art. 21,4. In punt 3.5.2 van bijlage H bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoe¡, directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het
Departement".

HOOFDSTUK 30- - Wijzigrngen van het korinklijk besluit van 19 april 2014
betreffmde de iming ei de ccnsignatie van esr scrn bij de vaststelling van overtredingør inzale het wqlvslreer

Art. 215. Aa¡ artikel 1 va¡ het koninklijk bestuit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een
som bii de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Voor de toepassing van de procedure, vermeld in dit besluit, zijn ook de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16
van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder
wegtransport, bevoegd.".

HOOFDSTUK 31. - Wijzigingsr v¿üì het t<cninklijk besluit van 22 nø 2014 betretrãrde het goedermvsv@ over de weg

Att. 276. Aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2074 betreffende het goederenvervoer over de weg
wordt een punt 3' toegevoegd, dat luidt als volgt:

"3' Vlaamse minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het
vervoer.".

Art. 2I7.In a¡tikel 2, $ 4 en $ 5, van hetzelfde besluit wordt het woord "minister" telkens vervangen door de
woorden "Vlaamse minister".

Art. 278. In artikel 4 van hetzelfde besluit wo¡dt het woord "minister" telkens vervangen door de woorden
"Vlaamse minister".

Art. 279. In a¡tikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 1,3", wordt de zinsnede ", het Frans en het Duits" opgeheven;

2" in paragraaf 1 wordt punt 4' vervangen door wat volgt:

"4'in staat zijn het opleidingsaanbod in de vorm van klassikaal onderwijs regionaal te spreiden als volgt: de
cursussen aanbieden i¡ minstens twee provincies;";

3" in paragraaf 1, 5', wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

4" in paragraaf 2, 4" , wotdt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

5' in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

6' in paragraaf 3, tweede fid,2", c), wo¡dt de zinsnede "de talen (Nederlands, Frans en Duits)" vervangen door de
woo¡den "de kennis van het Nederlands";

7" in paragraaf 3, tweede lild, 2" , d), wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

8" in paragraaf 4, vijfde lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

9" n paragraaf 5, eerste lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

10" in paragraaf 5, tweede lid, wordt het woo¡d "ministe¡" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";

11" in paragraaf 6, eerste lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";
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12" in paragraaf 6, tweede lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 220. In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse
minister".

Att. 221,. In artikel 9, $ 1 en $ 4, artikel 10 tot en met 12, artikel 14, artikel 17 tot en met 19, artikel 21 tot en met
27, arttkel 29 en30, artikel 37,38 en tl4 van hetzelfde besluit wordt het woord "minister" telkens vervangen door de
woorden "Vlaamse minister".

Att. 222. In artikel 50 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" tussen de woorden "De minister" en het woord "kan" worden de woorden " of de Vlaamse minister"
ìngevoegd;

2o tussen het woord "kan" en de woorden "voor de vrachtbrieven" wordt de zinsnede ", ieder wat hem betreft,"
ingevoegd.

Art- 223. In artikel 51 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "moeten de ambtenaren die worden aangewezen
voor het opleggen van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 47 van de wet een graad van niveau A hebben
en behoren tot de dienst die bevoegd is voor het vervoer over de weg binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer" vervangen door de zinsnede "ziin de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van
3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastruchrur in geval van bijzonder wegtransport, bevoegd om
administratieve geldboetes op te leggen als vermeld in artikel 48 van de wet".

Art. 224. In artikel 52, eerste lid, van hetzelfde besiuit worden de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer" vervangen door de zinsnede "wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het dec¡eet van 3 mei 2013
bet¡effende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport".

Art. 225. In artikel 53 van hetzelfde besluit wordt het woord "minister" telkens vervangen door de woorden
"Vlaamse minister".

HOOFDSTUK 32. - Wiizt4ngerì van het kcnhkliik besluit van 22 nø.2074 betreffende het rdzipEsvcvø over de wq
Art. 226. Aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 mei.2074 betreffende het reizigersvervoer over de weg

wordt een punt 6' toegevoegd, dat luidt als volgt:
"6" minister: de Viaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer.".

Art. 227. In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

f in paragraaf 1,3", wordt de zinsnede ", het Frans en het Duits" opgeheven;

2" 'tnparagraaf 3, tweede lid,2", c), wordt de zinsnede "de talen (Nederlands, Frans en Duits)" vervangen door de
woorden "de kennis van het Nederlands";

Art. 228. In artikel 41 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "moeten de ambtenaren die worden aangewezen
voor het opleggen van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 35 van de wet een graad van niveau A hebben
en behoren tot de dienst die bevoegd is voor
en Vervoer" vervangen door de zinsnede "
3 mei 2013 betreffende de bescherming van de
administratieve geldboetes op te leggen als v

Art. 229. In artikel 4Z eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Federale Ove¡heidsdienst Mobiliteit
en Vervoer" vervangen door de zinsnede "wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het dec¡eet van 3 mei 2013
betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport".

HOOFDSTUK 33. - Slot@lingen

Art. 230. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, en de
Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid, zijo ieder wat hem of haar betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juli 2015.

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

De Vlaamse ministe¡ van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijr¡
B. WEYTS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[c - 2015/35e62]
10 IUILLET 2015. Arr t du Gouvemement amand modi ant la r glementation relative ^ la politique de la

mobilit , aux travaux publics et au transport et ^ la politique en mati re de s curit routi re, pour ce qui est des
comp tences transf r es dans le cadre de la sixi me r forme de I Etat

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routiè¡e, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1"', modifié

par la loi du 28 av¡il 2010, l'article 23, S 1"', 1,2", lrlodífié par Ia loi du 9 juillet 1976, et 4", modifié par la loi du
18 jui-llet 1990,52,2", modilié par la loi du 9 juillet 1976, et$ 3, modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'articlè 23bis, inséré
par la loi du 7 février 2003, l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et rnodifié par la loi du 18 juillet 1990,
l'article 62, modifié par les lois des 4 août 1996,76 mars 1999, 7 février 2003 et9 mats 2074 ;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de
transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1n', modifié par les lois des
2'1, jun 1985,28 juillet 7987 et 75 mai 2006, et l'article 3, modifié par la loi du 3 lr.ai 1999 ;


