
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l’Economie,
de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS

Note

(1) Session 2012-2013
Documents. — Projet de décret : 1874 - N° 1.
- Rapport : 1874 – N° 2.
- Texte adopté en séance plénière : 1874 – N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 17 avril 2013.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35444]

3 MEI 2013. — Decreet houdende instemming met de luchtvervoersovereenkomst tussen Canada
en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend in Brussel op 17 december 2009 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende instemming met de luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap
en haar lidstaten, ondertekend in Brussel op 17 december 2009

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid

Art. 2. De luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, onder-
tekend in Brussel op 17 december 2009, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 mei 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
H. CREVITS

Nota

(1) Zitting 2012-2013
Stukken. — Ontwerp van decreet : 1873 — Nr. 1.
- Verslag : 1873 — Nr. 2.
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1873 — Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 17 april 2013

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2013/35444]

3 MAI 2013. — Décret portant assentiment à l’accord sur le transport aérien entre le Canada
et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Bruxelles le 17 décembre 2009 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment à l’accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses
Etats membres, signé à Bruxelles le 17 décembre 2009

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. L’accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé
à Bruxelles le 17 décembre 2009, sortira son plein et entier effet.
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Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l’Economie,
de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS

Note

(1) Session 2012-2013
Documents. — Projet de décret : 1873 - N° 1.
- Rapport : 1873 - N° 2.
- Texte adopté en séance plénière : 1873 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 17 avril 2013.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35499]
3 MEI 2013. — Decreet betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur

in geval van bijzonder wegtransport (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Decreet betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :

1° algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en de daaruit volgende
toepassingsbesluiten;

2° onderneming : natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de overtreder;

3° overtreder : natuurlijke persoon of rechtspersoon die een inbreuk pleegt op dit decreet of de uitvoeringsbeslui-
ten ervan;

4° solidariteitsbijdrage : de bijdrage, vermeld in artikel 15, eerste lid;

5° technisch reglement : het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische
eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de
aanpassingen ervan;

6° uitzonderlijk vervoer : het vervoer dat plaatsvindt met een voertuig of een sleep waarvan de afmetingen, de
eigen massa, de massa onder de assen of de massa in beladen toestand, door zijn constructie of zijn ondeelbare lading,
de maxima overschrijden die zijn bepaald in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en in het
technisch reglement;

7° Vlaams Infrastructuurfonds : het fonds, opgericht bij artikel 57, § 1, van het decreet van 25 juni 1992 houdende
diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992;

8° wegeninspecteur : ambtenaar die aangewezen is ter uitvoering van artikel 16;

9° wegeninspecteur-controleur : ambtenaar die aangewezen is ter uitvoering van artikel 17.

HOOFDSTUK 2. — Bescherming van de verkeersinfrastructuur

Afdeling 1. — Algemene bepaling

Art. 3. Het is verboden zich op de openbare weg te bevinden met een ander voertuig of een andere sleep dan het
vervoer, vermeld in artikel 4 en 7, waarvan de hoogte het toegestane maximum met meer dan één procent overschrijdt,
of waarvan de andere afmetingen of de massa in beladen toestand de toegestane maxima overschrijden.

Het is verboden het wegdek te beschadigen door zich met een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan
de massa op de grond onder een van de assen het toegestane maximum, met meer dan 5 procent overschrijdt.

Afdeling 2. — Vervoer met langere en zwaardere slepen

Art. 4. In het kader van een proefproject kunnen slepen, die wegens hun samenstelling wat lengte en massa
betreft niet beantwoorden aan de voorschriften, bepaald in het technisch reglement, op bepaalde trajecten worden
toegelaten op voorwaarde dat ze een voorafgaande schriftelijke vergunning hebben verkregen.

De lengte van de sleep mag niet meer bedragen dan 25,25 meter, met een maximaal toegelaten massa van 60 ton.

Art. 5. De Vlaamse Regering bepaalt :

1° de aanvangsdatum van het proefproject met een maximale duur van twee jaar, eenmaal verlengbaar voor
dezelfde periode;

2° de hoofdtrajecten en de toetsingscriteria om de geschiktheid van de voor-, na- en tussentrajecten te beoordelen;

3° het maximaal aantal trajecten en de selectiecriteria om het aantal trajecten te beperken tot dit aantal indien de
ontvankelijke en toelaatbare vergunningsaanvragen betrekking hebben op een hoger aantal;

4° de inhoud van de vergunning;
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