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Besluit van de Vlaamse Regering houdende
noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken
Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel
20.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 13 maart 2020;
- Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
- Overwegende dat het besluit onmiddellijk moet in werking treden om de
verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De externe opleidingen en examens die in uitvoering van de
regelgeving inzake mobiliteit en openbare werken worden georganiseerd, worden
opgeschort tot op een door ons vast te stellen datum.
Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met
dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, wordt aan de betrokkenen
een uitstel verleend.
Art. 2. Een uitstel kan eveneens worden verleend wanneer burgers ten gevolge
van het COVID-19 virus niet in staat zijn om de wettelijke verplichtingen in het
kader van de regelgeving inzake mobiliteit en openbare werken na te leven.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de regionale luchthavens, het
gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur
en het wegenbeleid en de waterinfrastructuur en het waterbeleid bepaalt de
nadere modaliteiten van het in voormelde artikelen vermelde uitstel.
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Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 16 maart 2020.
Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de regionale luchthavens, het
gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur
en het wegenbeleid en de waterinfrastructuur en het waterbeleid is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS
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