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1.  In le iding 

De Vlaamse regering keurde op 30 januari 2004 principieel het voorontwerpdecreet over de 
oprichting van de MORA goed. Het voorontwerp werd ter advies aan de SERV voorgelegd op 
2 februari 2004. De minister verzocht de SERV om spoedbehandeling. De minister motiveert 
die spoedbehandeling met verwijzing naar de dringende noodzaak om de oprichtingsdecreten 
voor de strategische adviesraden af te werken binnen de lopende legislatuur. Bovendien ver-
wijst de minister er naar dat het voorgelegde voorontwerp de vervanging beoogt van de bepa-
lingen over de MORA in het decreet van 20 april 2001. Over dat decreet heeft de SERV reeds 
geadviseerd. 
 
Bij de uitwerking van zijn advies is de raad dan ook uitgegaan van een vergelijking tussen de 
bepalingen in het decreet van 20 april 2001 en het nu voorgelegde voorontwerp. Uiteraard 
houdt de raad er rekening mee dat nu ook invulling wordt gegeven aan het kaderdecreet van 
18 juli 2002 over de strategische adviesraden. Dit decreet vormt dan ook het uitgangspunt 
voor de concrete beoordeling van de bepalingen in het decreet op de MORA. Deze uitgangs-
punten werden overigens reeds door de SERV ook al toegepast bij de beoordeling van andere 
recent aan de SERV voorgelegde voorontwerpen (strategische adviesraad voor landbouw en 
visserij, MINA - raad). 
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2.  Kracht l i jnen van het  advies 

Met het voorontwerpdecreet op de MORA beoogt de regering een aanpassing van de be-
staande regeling voor de MORA in het decreet van 20 april 2001 aan de beginselen van het 
kaderdecreet op de strategische adviesraden.  
De SERV vindt dit een logische stap, in het bijzonder ook de voorziening van een eigen 
rechtspersoon voor de MORA.  
De manier waarop die aanpassing is doorgevoerd is echter voor de SERV niet aanvaardbaar. 
Het voorontwerp moet op een aantal plaatsen ten gronde worden bijgestuurd. In het bijzonder 
benadrukt de SERV volgende punten. 
 

 De rol van de vier werkcommissies (zowel voor de uiteindelijke samenstelling van de 
MORA, als voor de inhoudelijke werking ervan) is niet verzoenbaar met de uitgangspunten 
van het kaderdecreet op de strategische adviesraden en bovendien zullen deze werkcom-
missies precies onwerkbaar zijn om tot een efficiënte adviesverlening te komen omwille van 
hun eenzijdige samenstelling, waardoor de confrontatie tussen de standpunten pas in de 
laatste  fase gebeurt.  

 De aanduiding van vertegenwoordigers voor het maatschappelijk middenveld en voor de 
beleidssectoren inzake mobiliteit zonder voordracht van de betrokken organisaties kan niet. 
De SERV stelt in ieder geval voor dat onder de voorziene twaalf leden die het maatschap-
pelijk middenveld en de beleidssectoren vertegenwoordigen vier leden worden voorgedra-
gen door de SERV.  

 De verplichte advisering moet conform de uitgangspunten die de SERV t.a.v. de strategi-
sche adviesraden al heeft aangegeven beperkt worden tot het beleidsdomein waarvoor de 
MORA bevoegd is. Dat sluit niet uit dat de MORA zonder de formele verplichting om het ad-
vies in te winnen zowel op eigen initiatief als op verzoek van de minister kan adviseren over 
materies van andere beleidsdomeinen met een belangrijke impact op mobiliteit.  

 In het bestaande decreet van 20 april 2001 was een verantwoord evenwicht voorzien tussen 
de behoefte aan een geïntegreerd mobiliteitsbeleid (via de MORA), een sociaal-
economische toets van het mobiliteitsbeleid (via de inbedding van de MORA in de SERV) 
en een ecologische toets via de gelijktijdige advisering van een aantal materies door de 
MINA - raad. De band met de SERV wordt in het voorontwerp doorgeknipt en voor de MINA 
- raad in grote mate gehandhaafd. De SERV kan dat niet aanvaarden. De bepalingen over 
de advisering via de MINA - raad zijn in dit decreet niet op hun plaats. 

 
Deze fundamentele knelpunten worden in het hiernavolgende advies nader toegelicht en aan-
gevuld met andere concrete bemerkingen bij het voorontwerp van decreet.  



Advies MORA -decreet 

5 

 

3.  Advies 

Het spreekt vanzelf dat de SERV zich aansluit bij de optie van de regering om de eerder de-
cretaal voorziene MORA (opgericht in de schoot van de SERV) af te stemmen en te integreren 
in het algemene kaderdecreet op de strategische adviesraden. Dat is een logische stap en de 
SERV heeft er dan ook geen problemen mee dat de regelgeving voor de MORA volledig wordt 
afgestemd op het kaderdecreet “strategische adviesraden”. Dat geldt eveneens voor de keuze 
om de MORA als eigen rechtspersoon op te richten en voortaan niet meer onder te brengen bij 
de SERV.  
 
Bij die afstemming hecht de raad in het bijzonder belang aan een aantal beginselen uit het 
kaderdecreet die in het SERV – advies daarover (d.d. 15 mei 2002) expliciet werden bena-
drukt: 
 

• uitbreiding van de verplichte adviesbevoegdheid tot strategische uitvoeringsbeslui-
ten; 

• uitbreiding van de adviesbevoegdheid tot ontwerpen van samenwerkingsakkoorden; 
• een soepeler regeling inzake werkcommissies; 
• openbaarheid van de adviezen; 
• erkenning van het maatschappelijke middenveld in alle strategische adviesraden; 
• benoeming en ontslag van vertegenwoordigers van middenveldorganisaties op voor-

dracht van de organisaties zelf; 
• verplichte motivering waarom wordt afgeweken van de (verplichte) adviezen; 
• verlenging van de termijn voor spoedadvies tot 10 werkdagen. 

 
De onvermijdelijke noodzaak om de regelgeving voor de MORA af te stemmen op het kader-
decreet op de strategische adviesraden doet evenwel geen afbreuk aan de beginselen en de 
motieven die ten grondslag lagen aan het decreet van 20 april 2001. Ze zijn door het uitblijven 
van de effectieve oprichting van de MORA nooit in de praktijk omgezet, maar blijven minstens 
als referentie nog altijd overeind.  
Vanuit deze overweging heeft de SERV dan ook ten gronde een aantal bezwaren tegen het nu 
voorgelegde voorontwerp van decreet. Bovendien is de raad ook van oordeel dat de concrete 
invulling van de basisbeginselen van het kaderdecreet in dit MORA – decreet aanleiding zijn 
tot fundamentele bemerkingen.  
 
Deze fundamentele bezwaren en bemerkingen worden hieronder nader toegelicht (punt 3.2). 
Vooraf verwijst de raad in aansluiting met een eerder advies over de hervorming van de MINA 
- raad (advies van 15 januari 2004) naar enkele algemene uitgangspunten die bij de concrete 
omzetting van het kaderdecreet zouden moeten in acht genomen worden (punt 3.1). 
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3 . 1 .  A l g e m e n e  u i t g a n g s p u n t e n  

De raad brengt enkele basisbeginselen die naar aanleiding van het advies over de hervorming 
van de MINA - raad werden geformuleerd in herinnering. Ze zijn evengoed van belang voor de 
beoordeling van het voorontwerpdecreet op de MORA. 
 
Voor de raad moet een strategische adviesraad functioneren binnen het beleidsdomein waar-
voor hij is opgericht en binnen dit beleidsdomein voor de verschillende aspecten de belangrijk-
ste adviesraad zijn. Dit vertaalt zich zowel naar samenstelling als naar taakstelling. 
 
Wat de samenstelling betreft, moeten de organisaties die relevant zijn voor het beleidsdomein 
vertegenwoordigd zijn in de adviesraad. De verschillende invalshoeken moeten volwaardig 
aan bod kunnen komen. De bedoeling is immers dat in het advies de verschillende aspecten 
aan bod kunnen komen die relevant zijn voor het onderwerp, om tot een geïntegreerd advies 
te komen. Enkel op die manier kan men parallelle adviescircuits opheffen. 
 
De taakstelling moet in principe beperkt worden tot het beleidsdomein waarvoor de betrokken 
adviesraad wordt opgericht. Bovendien is het aangewezen dat ook de verplichte advisering 
door een strategische adviesraad over regelgeving in voorbereiding zich uitsluitend beperkt tot 
de initiatieven die uitgaan van het betrokken beleidsdomein. De verplichte advisering over 
regelgeving uitgaande van een ander beleidsdomein moet geschrapt worden. Zelfs wanneer 
deze regelgeving een belangrijke impact heeft op het betrokken beleidsdomein, is deze decre-
tale verplichting niet wenselijk. Wel moet volgens de raad expliciet de mogelijkheid voorzien 
worden dat de regering of de minister een advies vraagt aan een strategische adviesraad die 
niet tot het eigen beleidsdomein behoort. De regering of de minister moet dan, geval per ge-
val, zelf afwegen of een dergelijke bijkomende adviesvraag een meerwaarde oplevert voor het 
beslissingsproces. 
De opheffing van het verplicht advies voor ontwerpregelgeving uitgaande van andere dan het 
betrokken beleidsdomein versterkt de relatie tussen de functioneel bevoegde minister en de 
betrokken strategische adviesraad en sluit ook volledig aan bij onderliggende principes van 
Beter Bestuurlijk Beleid.  
 
Rekening houdend met het feit dat de beleidsdomeinen onderlinge dwarsverbanden hebben, 
moeten de strategische adviesraden wel de mogelijkheid hebben om zich uit te spreken over 
alle beleidsvoorbereidende documenten (voorontwerpen van decreet, voorstellen van decreet, 
ontwerpbesluiten, plannen en programma’s, beleidsnota’s…) die zij binnen hun taakstelling 
relevant achten, ongeacht het beleidsdomein waar deze van uit gaan. Hierbij is het van essen-
tieel belang dat alle strategische adviesraden daartoe permanent zicht hebben op alle zich 
aandienende initiatieven en toegang krijgen tot de betrokken documenten. De SERV heeft in 
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dat verband een concreet voorstel geformuleerd voor het aanleggen van een centraal regis-
ter1.  
 

3 . 2 .  C o n c r e t e  b e m e r k i n g en  b i j  h e t  v o o ro n t w e r p  v a n  d e c re e t  

Zowel op grond van de hierboven samengevatte uitgangspunten als op basis van een beoor-
deling van het voorontwerpdecreet vanuit de basisprincipes en criteria van een goed mobili-
teitsbeleid heeft de raad een aantal fundamentele bemerkingen bij de voorgestelde tekst.  
 
3 . 2 . 1  D e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  M O R A  

Het voorontwerpdecreet beoogt een samenstelling die zowel vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, van de betrokken beleidssectoren en onafhankelijke deskundi-
gen verenigt. Die optie sluit onmiddellijk aan bij de doelstellingen van het kaderdecreet “stra-
tegische adviesraden” en is dan ook blijkbaar aanleiding geweest tot een grondige wijziging in 
vergelijking met de bepalingen van het decreet van 20 april 2001. In onderstaand schema 
wordt de voorgestelde samenstelling vergeleken met het decreet van 20 april 2001.  
 

decreet 20 april 2001 voorontwerpdecreet 
1 voorzitter en 1 ondervoorzitter, voorgedra-
gen door minister bevoegd voor vervoer 

Idem, maar ondervoorzitter komt uit de andere 
categorieën van leden 

1 vertegenwoordiger gemeenten en 1 verte-
genwoordiger provincies, voorgedragen door 
VVSG en VVP 

idem 

6 leden – deskundigen, voorgedragen door 
universitaire en wetenschappelijke instellingen 
en uit de hogescholen 

Idem, maar benoemd na een openbare op-
roep tot kandidaatstelling 

17 leden, waarvan 4 voorgedragen door 
SERV voor goederenvervoer, 5 voorgedragen 
door “aanbieders personenvervoer”*, 8 voor-
gedragen door particuliere organisaties 

12 leden, voorgedragen door 4 werkcommis-
sies* (telkens 3): “gebruikers van voorzienin-
gen personenvervoer”, “aanbieders van voor-
zieningen personenvervoer”, “gebruikers van 
voorzieningen goederenvervoer” en “aanbie-
ders voorzieningen goederenvervoer” 

Totaal aantal leden: 27 Totaal aantal leden: 21 
* nominatim aangeduid: VVM, NMBS, 
Taxistop, Taxi – en Locatieautobedrijven, 
Autobus en Autocarondernemers 

* de leden van de werkcommissies zelf wor-
den aangewezen door de Vlaamse regering, 
aantal staat niet vast 

                                                           
1  Zie daarvoor het advies van 15 januari 2004 over de hervorming van de MINA - raad. 
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Er is niet alleen een verschil in aantal, maar vooral ook een substantieel verschil in aanpak.  
 
Ten gronde komt de nieuwe regeling er op neer dat de vertegenwoordigers van het maat-
schappelijk middenveld en van de betrokken sectoren niet meer voorgedragen worden door 
het maatschappelijk middenveld en de sectoren zelf, maar finaal door de regering. Het is im-
mers de regering die vier werkcommissies zal samenstellen, waarvan de leden op hun beurt 
telkens drie vertegenwoordigers zullen aanduiden die effectief lid worden van de MORA. In het 
bijzonder vervalt voor de SERV – partners de mogelijkheid om – in het bestaande decreet 
weliswaar beperkt tot het goederenvervoer – vier vertegenwoordigers voor te dragen. Niet 
alleen wijkt deze formule duidelijk af van wat blijkens recente voorstellen (zie al voorgelegde 
voorontwerpen) voor andere strategische adviesraden het geval zal zijn. Bovendien is daar-
door de beoogde creatie van een maatschappelijk draagvlak via het middenveld erg onzeker. 
Dat geldt zeker voor de broodnodige betrokkenheid van de sociale partners bij het tot stand 
komen van het mobiliteitsbeleid. De formule om onder de noemer van “raadpleging deskundi-
gen” vertegenwoordigers van de SERV te kunnen horen komt daar niet aan tegemoet. 
 
De SERV kan zich dan ook niet aansluiten bij de wijze waarop de samenstelling van het maat-
schappelijk middenveld geregeld wordt. Dat geldt zowel voor de samenstelling van de eigenlij-
ke MORA, als voor de rol en de samenstelling van de vier werkcommissies. 
 
Onder de twaalf leden die in het voorontwerp het maatschappelijk middenveld en de beleids-
sectoren vertegenwoordigen moeten vier vertegenwoordigers worden benoemd op voordracht 
van de SERV. De overige acht vertegenwoordigers worden benoemd op voordracht van de 
andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld en de betrokken actoren in het do-
mein van mobiliteit. De toonaangevende rol in het voorontwerp voor de werkcommissies (zo-
wel wat de samenstelling als de werking betreft) is volgens de raad niet verdedigbaar. De 
decretale verankering van de werkcommissies is niet in overeenstemming met het principe van 
een flexibele inzet van commissies zoals beoogd door het kaderdecreet. Dergelijke commis-
sies moeten het voorwerp uitmaken van de interne werkregeling van de MORA zelf. Verder is 
de wijze waarop de werkcommissies worden afgebakend (afgelijnde belangengroepen) pro-
blematisch voor een efficiënte werking (zie ook punt 3.2.4). En als de regering – spijts deze 
fundamentele kritiek – toch blijft vasthouden aan de voorgestelde rol van deze werkcommis-
sies dan is de vage aanduiding over de samenstelling ervan niet aanvaardbaar. De sociale 
partners dringen er in ieder geval op aan dat hun sectoren voor deze werkcommissies voor-
drachten kunnen doen en de regering moet in het algemeen criteria aangeven waarop die 
samenstelling zal gebeuren. 
 
Concreet stelt de SERV voor dat naast de nu voorziene formule voor de aanduiding van de 
voorzitter, de ondervoorzitter en de vertegenwoordigers van gemeenten en provincies: 
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 vier leden van de MORA benoemd worden op voordracht van de SERV; 
 acht leden van de MORA benoemd worden op voordracht van andere organisaties uit 

het maatschappelijk middenveld en betrokken actoren uit het domein mobiliteit. Des-
gevallend worden deze acht vertegenwoordigers aangeduid door de werkcommissies 
indien de regering blijft vasthouden aan de nu voorgestelde rol van deze werkcom-
missies. De regering moet in het algemeen criteria aangeven waarop die samenstel-
ling zal gebeuren; 

 zes leden deskundigen worden benoemd na selectie en op voordracht van de VRWB 
(of een in hoofde van BBB nog op te richten strategische adviesraad voor het be-
leidsdomein Wetenschappen en Technologische Innovatie).  

 
3 . 2 . 2  D e  o p d r a c h t e n  e n  d e  t a a k s t e l l i n g  v a n  d e  M O R A  

Het voorontwerpdecreet somt in artikel 4 de opdrachten op van de MORA. In grote lijnen blijft 
dat in overeenstemming met de krachtlijnen van het bestaande decreet van 20 april 2001. Ze 
worden wel in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het kaderdecreet op de stra-
tegische adviesraden. Niettegenstaande in de toelichting daar nog naar verwezen wordt is er 
in het decreet zelf geen sprake meer van een expliciete opdracht voor de opmaak van een 
vijfjaarlijks mobiliteitsrapport (opdracht van het secretariaat, zie artikel 55 § 8 van het decreet 
van 20 april 2001). Voorts stelt de SERV vast dat de expliciete uitsluiting van “havens en 
luchthavens” bij de opdrachtomschrijving is weggevallen (zie artikel 55 § 3 2° en 3° in het 
decreet van 20 april 2001). Meer zelfs, het voorontwerp legt uitdrukkelijk de verplichting op om 
onder meer “voorontwerpen van decreet of ontwerpen van reglementair besluit van strategisch 
belang” ….die betrekking hebben op “sterk mobiliteitsgenererende activiteiten” ter advies voor 
te leggen aan de MORA (het ontworpen artikel 5 § 1, 1°). De memorie van toelichting stipt aan 
dat onder “sterk mobiliteitsgenerende activiteiten” onder meer “de aanleg en/of ingrijpende 
uitbreiding van vliegvelden, zeehavens, …” begrepen is. De weerslag van deze bepalingen op 
de besluitvormingsprocedures van havenprojecten (zoals geregeld in het havendecreet en de 
besluiten op de havencommissie en de subsidieregeling) is voor de SERV onduidelijk. Strikt 
genomen gaat het in het betrokken artikel natuurlijk uitsluitend over “voorontwerpen van de-
creet en ontwerpen van reglementair besluit”, maar die bepaling moet gelezen worden samen 
met de bepalingen van artikel 5 § 3 waar expliciet sprake is van “projecten”. Bovendien is de 
notie “verkeersinfrastructuur” (artikel 5 § 1 1°) ook al van die aard dat havenprojecten daaron-
der vallen. 
En tenslotte is nu voorzien dat de MORA de rol zou overnemen van de Provinciale Auditcom-
missies (PAC) voor de advisering inzake comformverklaring van de lokale mobiliteitsplannen.  
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Het meest fundamentele probleem bij de omschrijving van de taak en de opdrachten van de 
MORA heeft echter te maken met de aanduiding van materies die het voorwerp van een ver-
plichte advisering moeten uitmaken.  
Het voorontwerp van decreet maakt in artikel 5 een onderscheid tussen materies waarvoor de 
regering verplicht is om het advies van de MORA in te winnen (artikel 5 § 1) en materies 
waarover de Vlaamse minister bevoegd voor het vervoer of de VVM (in opdracht van de 
Vlaamse regering) het advies inwint. In het eerste geval gaat het over materies die behoren tot 
het domein van mobiliteit of verkeersinfrastructuur, weliswaar al uitgebreid naar andere do-
meinen in geval van “sterk mobiliteitsgenerende activiteiten”. In het tweede geval gaat het – 
afgezien van het netmanagement van de VVM - over “voorontwerpen van decreet, ontwerpen 
van reglementair besluit van strategisch belang en projecten met een belangrijke weerslag op 
mobiliteit” in alle andere beleidsdomeinen (artikel 5 § 3 en 4). 
Dit onderscheid is erg dubbelzinnig en breidt het domein van de verplichte advisering door de 
MORA op een onverantwoorde manier uit. Dat wordt uitdrukkelijk ondersteund door de bepa-
ling in artikel 7 tweede lid2. De memorie van toelichting onderstreept dat eveneens3. De geval-
len bedoeld in artikel 5 § 1, 3 en 4 vormen het voorwerp van een verplicht in te winnen advies. 
Meer zelfs de toelichting geeft duidelijk aan dat in geval van besluiten “het verplicht in te win-
nen advies conform de regels van het bestuursrecht, een substantiële op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormvereiste” is.  
Dit is voor de SERV niet in overeenstemming met de hierboven samengevatte uitgangspunten 
voor de basisbeginselen van het kaderdecreet. Dat wordt overigens bevestigd door het advies 
van de bijzondere commissarissen (d.d. 26 november 2003) die expliciet stellen dat de voor-
ziene adviesverplichting verder gaat dan hetgeen in het decreet van 18 juli 2003 wordt opge-
legd. Blijkens het antwoord van de minister op dit advies (zie meegedeelde nota aan de rege-
ring bladzijde 6) wordt dat probleem opgevangen door een herformulering van het decreet en 
van de toelichting, rekening houdend met de bepalingen inzake timing voor de advisering. Ten 
gronde echter blijft zowel de tekst van het decreet zelf als de toelichting de op te richten 
MORA profileren als een “meta – raad”.  
 
De SERV stelt dan ook uitdrukkelijk vragen bij de voorgestelde regeling: 
 

• de verplichte advisering moet expliciet beperkt worden tot die materies (voorontwer-
pen en reglementaire besluiten) die behoren tot het beleidsdomein waar de MORA 
voor bevoegd is. In dat opzicht is de verwijzing naar “mobiliteitsgenerende activitei-
ten” in artikel 5 § 1 1° niet terecht. Verder moet artikel 5 § 3 (inclusief de toelichting) 

                                                           
2  De betrokken minister (bedoeld is de minister bevoegd voor vervoer) wint voor materies bedoeld in artikel 5 § 

3 (bedoeld zijn de materies van andere beleidsdomeinen met weerslag op mobiliteit) het advies van de MORA 
in “gelijktijdig met het advies van de strategische raad van het beleidsdomein waartoe de aangelegenheid be-
hoort”.  

3  Zij het niet op een erg duidelijke manier. Op bladzijde 9 van de toelichting is sprake van verplichte advisering 
voor gevallen opgesomd in artikel 5, § 1 ,3 en 4. Op bladzijde 10 is er sprake van verplichte advisering voor 
de gevallen bedoeld in artikel 5 § 1 en 4. 
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zodanig geherformuleerd worden dat voor deze gevallen de bevoegde minister het 
advies kan inwinnen; 

• het is aangewezen de MORA expliciet te belasten met de opmaak van een vijfjaar-
lijks mobiliteitsrapport; 

• de voorziene advisering met betrekking tot de lokale mobiliteitsplannen behoort niet 
tot het niveau van een strategische adviesraad; 

• er moet duidelijkheid gecreëerd worden over de weerslag die de bepalingen van dit 
decreet hebben op de besluitvormingsprocedure voor havenprojecten, meer in het 
bijzonder in relatie met de bepalingen van het havendecreet en de uitvoeringsbeslui-
ten daarvan (havencommissie en subsidiebesluit). De SERV erkent het belang van 
een mobiliteitstoets voor deze projecten, maar is er wel beducht voor dat de besluit-
vormingsprocedure nodeloos complexer wordt gemaakt. 

 
3 . 2 . 3  D e  r e l a t i e  t u s s e n  e n e r z i j d s  d e  M O R A  e n  a n d e r z i j d s  d e  S E R V  

e n  d e  M I N A  –  r a a d  

In het decreet van 20 april 2001 was ten gronde een verantwoord evenwicht voorzien tussen 
de behoefte aan een geïntegreerd mobiliteitsbeleid (via de MORA), een sociaal-economische 
toets van het mobiliteitsbeleid (via de hiërarchische inbedding in de SERV) en een ecologi-
sche toets via gelijktijdige advisering van een aantal materies door de MINA - raad.  
 
Het nu voorgelegde voorontwerp knipt – afgezien van de mogelijkheden van hoorzittingen met 
vertegenwoordigers van SERV en MINA - raad – die band voor het sociaal-economische door. 
Er is geen enkele gegarandeerde band meer tussen de sociale partners en de MORA. 
De positie van de MINA - raad is anders: de minister bevoegd voor vervoer wint het advies in 
van de MINA - raad over de voorontwerpen van decreet en over reglementaire besluiten die 
verplicht aan de MORA moeten voorgelegd worden. Het advies van de MINA - raad wordt ook 
ingewonnen over (mobiliteits-)projecten. Het gaat over zaken met “een belangrijke weerslag 
op het leefmilieu”. De advisering is iets minder dwingend geworden doordat er geen sprake 
meer is van “gelijktijdig” en de omvang van de voor te leggen materies is iets beperkter in 
vergelijking met de bepalingen van het decreet van 20 april 2001 (zie daarvoor het artikel 55 § 
2 5°, tweede lid en artikel 69).  
Zelfs als we rekening houden met de verplichting om aan de SERV alle voorontwerpdecreten 
met sociaal-economische weerslag ter overleg voor te leggen moet uit deze bepalingen ge-
concludeerd worden dat de regering de – overigens terechte ecologische toets van besluiten 
en projecten inzake mobiliteit – zwaarder laat doorwegen dan een sociaal-economische toets.  
 
Deze onevenwichtige aanpak kan door de SERV niet aanvaard worden. Er wordt dan ook 
voorgesteld de bepalingen in artikel 6 te schrappen. De MINA - raad kan als strategische ad-
viesraad zijn rol spelen t.a.v. andere beleidsdomeinen (zowel op eigen initiatief als op verzoek 
van een minister). Er kan echter voor een strategische adviesraad geen sprake zijn van ver-
plichte advisering buiten het eigen beleidsdomein.  
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3 . 2 . 4  D e  w e r k i n g  v a n  d e  M O R A  

Het voorontwerp van decreet voorziet de oprichting van vier werkcommissies (respectievelijk 
gebruikers en aanbieders van personenvervoer en van goederenvervoer). Die commissies 
zullen niet alleen telkens drie leden aanduiden voor de MORA zelf, maar spelen een essentië-
le rol in de voorbereiding van de adviezen van de MORA. Elk advies (inclusief op eigen bewe-
ging) moet voorbereid worden door de “bevoegde werkcommissies”. De samenstelling van 
deze commissie is een zaak van de regering. Het aantal leden van die commissies ligt niet 
vast en wordt blijkens de toelichting “discretionair bepaald door de regering” met de bedoeling 
“de grootst mogelijke soepelheid te betrachten teneinde relevante expertise te kunnen aan-
brengen”. De memorie van toelichting verantwoordt deze methode met het argument van een 
“bottom – up” aanpak wat moet leiden tot een slagvaardige en weloverwogen advisering.  
Daarnaast kan de MORA nog zelf beslissen over de inzet van deskundigen en raadgevende 
commissies of organen op een niet permanente basis. 
 
De decretaal vastgelegde rol van de “werkcommissies” roept vragen op, temeer daar zij niet 
op een thematische wijze worden samengesteld maar ten gronde op basis van belangengroe-
pen. Rekening houdend met de bepaling dat ieder advies moet voorbereid worden door de 
bevoegde werkcommissie lijkt het onvermijdelijk dat telkens minstens twee werkcommissies 
het advies zullen voorbereiden. Die zullen dat doen vanuit hun specifieke belangenpositie 
(respectievelijk gebruikers/aanbieders, personenvervoer/goederenvervoer). Een dergelijke 
procedure verankert op die manier wellicht de tegenstellingen en legt een bijkomende hypo-
theek op de beoogde geïntegreerde aanpak.  
 
De werkcommissies in de nu voorziene formule zijn problematisch. De SERV adviseert de 
regering dan ook de rol van die werkcommissies te herbekijken. 
 
3 . 2 . 5  O n a f h a n k e l i j k e  w e r k i n g  

De Raad heeft eerder reeds gepleit voor een onafhankelijke werking van de adviesraden. Die 
onafhankelijkheid wordt ook herbevestigd in dit decreet. De raad heeft hierbij geen opmerkin-
gen. 
 
3 . 2 . 6  A d v i e s t e r m i j n  

De Raad meent dat een algemene adviestermijn van 1 maand te kort is en dat die zou moeten 
worden opgetrokken naar 2 maanden. Ook dient het beroep op hoogdringendheid uitzondering 
te blijven. De Raad verheugt er zich wel over dat de termijn voor spoedadvies werd opgetrok-
ken tot 10 werkdagen. 
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3 . 2 . 7  A u t o n o m i e  i n z a k e  r e c h t s p o s i t i e  p e r s o n e e l  e n  – f o r m a t i e  

De Raad herhaalt dat de autonomie van de strategische adviesraden inzake rechtspositie van 
het personeel en de personeelsformatie op hetzelfde niveau moet staan van de EVA. De ver-
wijzing in de bijgevoegde nota aan de regering over “personeelsleden door het departement 
ter beschikking van de MORA gesteld middels een detachering” is daarmee niet in overeen-
stemming.  De Raad acht het wenselijk dat de samenstelling van het personeelskader gebeurt 
vanuit de MORA zelf. 
 


