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Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving :
— het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de
auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BESLUIT :
Artikel 1. Artikel 15 van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit
en openbare werken wordt vervangen door wat volgt :
“Art. 15. Tijdens de periode van noodmaatregelen kunnen alle keuringsactiviteiten in de keuringsstations
plaatsvinden, met uitzondering van :
1°

de periodieke keuring van de voertuigen die tot de categorie M1 behoren en onderworpen zijn aan de keuring
tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen;

2°

de periodieke keuring van de voertuigen die tot de categorie N1 behoren en onderworpen zijn aan de keuring
tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen.

In afwijking van het eerste lid, kunnen de keuringen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, uitgevoerd worden voor
prioritaire voertuigen of voor andere voertuigen in geval van redenen van dwingende noodzaak en na toelating van
het departement Mobiliteit en Openbare Werken.”.
Art. 2. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1°

in het eerste lid worden tussen het woord “en” en de woorden “de einddatum van de noodmaatregelen” de
woorden “een maand na” ingevoegd;

2°

het tweede lid wordt vervangen door wat volgt :
“Het uitstel van vier maanden, vermeld in het eerste lid, geldt niet voor de technische en administratieve
herkeuringen en de administratieve keuringen voor inschrijving.”;

3°

er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
“In afwijking van het derde lid, blijft het bonussysteem ook behouden indien bij het aanbieden van het
voertuig met toepassing van de uitstelregeling, vermeld in het eerste lid, de kilometerstand van het voertuig
110.000 kilometer niet overschrijdt.”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 20 april 2020.
Brussel, 16 april 2020.
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
L. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[C − 2020/30671]
17 APRIL 2020. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling
van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van
13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot
verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op :
— het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 7 en 44, § 2;
— het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, artikel 8, tweede lid.
Vormvereisten
De volgende vormvereiste is niet vervuld :
— het advies van de Raad van State werd, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, niet ingewonnen. De dringende noodzakelijkheid wordt gemotiveerd
vanuit de noodzaak de opmars en snelle uitbreiding van COVID-19 tegen te gaan en daartoe dringende
maatregelen te nemen die de verdere verspreiding tegengaan, in het bijzonder bij de groep van kwetsbare en
oudere personen. Deze maatregelen kunnen omwille van de ernst van de situatie en omwille van het belang
van de volksgezondheid niet worden uitgesteld.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief :
— Op advies van wetenschappelijke experts heeft de Nationale Veiligheidsraad op 15 april 2020 om de
maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het SARS-CoV-2 virus, dat de ziekte COVID-19
veroorzaakt, te verlengen tot minstens 3 mei 2020. Om die reden is ook een verlenging van de
geldigheidstermijn van de maatregelen uit het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het
nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, vereist. De geldigheidstermijn van die maatregelen werd door het ministerieel besluit van 18 maart 2020 bepaald tot 19 april 2020,
en door dit ministerieel besluit wordt die datum gewijzigd naar 3 mei 2020.
DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN
EN ARMOEDEBESTRIJDING BESLUIT :
Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van
inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van
tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld
in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, wordt de datum ’19 april 2020’ vervangen door de datum ‘3 mei 2020’.
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Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 april 2020.
Brussel, 17 april 2020.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE
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