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Over voorontwerp van decreet houdende oprichting van de mobiliteitsraad 
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1.  In le iding 

De ministers Van Brempt en Peeters hebben de SERV bij brief van 24 februari 2006 om ad-
vies gevraagd over het voorontwerp van decreet “houdende oprichting van de mobiliteitsraad 
voor Vlaanderen” (MORA). Het voorontwerp werd op 24 februari principieel goedgekeurd door 
de regering. Het overgemaakte dossier bevat het voorontwerp zelf en een memorie van toe-
lichting. Het nieuwe ontwerp over de MORA komt in de plaats van de nu nog geldende – maar 
nooit in de praktijk omgezette – formule zoals uitgewerkt in het decreet van 20 april 2001 over 
de organisatie van het personenvervoer. Op het einde van de vorige legislatuur was ook al 
een nieuw decreet door het parlement goedgekeurd dat moest voorzien in de vervanging van 
de bestaande regeling. Dat decreet (van 30 april 2004) is echter niet in werking gesteld en 
wordt nu teruggetrokken. 
 
De essentie van de nu voorgelegde regeling is dat de MORA als strategische adviesraad voor 
het mobiliteitsbeleid (SAR) wordt ondergebracht in de SERV, maar dan zonder een eigen 
rechtspersoonlijkheid. De MORA is uiteraard wel autonoom. Wat de samenstelling betreft is de 
nu voorgelegde regeling in vergelijking met de vorige versies grondig bijgestuurd. Dat is ge-
beurd om de sociaal-economische dimensie van het mobiliteitsbeleid meer tot zijn recht te 
laten komen. Op een aantal punten is ook de concrete taakomschrijving van de MORA uitge-
breid, onder meer met de evaluatie van het decreet op de mobiliteitsconvenants met het oog 
op aanbevelingen over de optimale integratie van het lokaal mobiliteitsbeleid in het algemeen 
Vlaams mobiliteitsbeleid. De opmaak van een vijfjaarlijks mobiliteitsrapport is opnieuw inge-
schreven als een opdracht van de MORA.  
 
De SERV is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van de MORA.  
 

2.  Advies 

De SERV spreekt zijn waardering uit voor de keuze van de regering om de MORA onder te 
brengen in de SERV. Zoals de memorie van toelichting aangeeft wordt hiermee een geïnte-
greerde benadering van de mobiliteitsproblematiek bevorderd en wordt tegelijk de coördinatie 
verzekerd tussen de Vlaamse havencommissie, de Vlaamse luchthavencommissie en de 
MORA. De ruime samenstelling van de MORA – zoals omschreven in het voorgelegde ontwerp 
– waarborgt bovendien een veelzijdige aanpak van het mobiliteitsbeleid. De SERV verleent 
dan ook een gunstig advies over dit ontwerp.  
De SERV stelt wel voor de tekst van het ontwerp op twee punten aan te passen. 
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1. Artikel 5 § 1 1° bepaalt onder meer dat de Vlaamse regering verplicht is om 
advies te vragen over “ontwerpen van reglementair besluit van strategisch be-
lang”. In § 3 wordt eenzelfde formulering gebruikt. Er wordt voorgesteld hierbij 
gewoon te verwijzen naar de ontwerpen van besluit van strategisch belang zo-
als in artikel 2 2° zijn omschreven. Deze omschrijving is overigens in overeen-
stemming met de bepalingen van het kaderdecreet op de SAR. 

 
2. Bij artikel 25 worden de artikels 53 tot en met 62 van het decreet van 20 april 

2001 betreffende “de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot 
oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen” opgeheven. Artikel 69 van 
datzelfde decreet regelt echter ook een aangelegenheid die verband houdt met 
de MORA, met name de toevoeging van bevoegdheden t.a.v. de MiNa-raad in 
het decreet van 29 april 1991. Dit decreet van 29 april 1991 wordt weliswaar 
voor de onderdelen die betrekking hebben op de MiNa-raad buiten werking ge-
steld door de nieuwe decretale regeling op de MiNa-raad van 30 april 2004. 
Dat laatste decreet is echter nog niet in werking gesteld door de regering. Voor 
alle duidelijkheid wordt dan ook voorgesteld in artikel 25 van het voorgelegde 
ontwerpdecreet op de MORA artikel 69 van het decreet van 20 april 2001 ook 
expliciet te vermelden en op te heffen. 

 
Aanvullend merkt de SERV op dat in het nu voorgelegde ontwerp over de MORA de milieuver-
enigingen die zetelen in de MiNa-raad ook vertegenwoordigd zijn in de MORA (met twee ver-
tegenwoordigers). Tezelfdertijd stelt de SERV vast dat in het decreet van 30 april 2004 waarin 
de strategische adviesraad voor het milieubeleid wordt geregeld “de oprichting van een per-
manente werkcommissie voor het mobiliteitsbeleid in de schoot van de MiNa-raad“ (artikel 
11.4.2 van hoofdstuk IV) is opgenomen. Het parallel bestaan van een decretaal geregelde 
permanente werkcommissie voor het mobiliteitsbeleid binnen de MiNa-raad naast de MORA 
met daarin vertegenwoordigers van de milieuverenigingen is omwille van mogelijke afstem-
mingsproblemen niet aangewezen.  
 
 


