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1. Informatie voor de havengebruiker 
 

1.1 Algemeen 
 

1.1.1 Wat is de havenverkeersverordening 
 

De havenverkeersverordening is een reglement dat het verkeer van en het vervoer met 
havenvoertuigen in de haven van Antwerpen regelt en door de Vlaamse regering werd vastgesteld op 
17 juli 2020. De verordening zal per 1 april 2021 van kracht worden. 

De havenverkeersverordening vindt zijn grondslag in artikel 14bis van het havendecreet. 

Dit artikel 14bis van het havendecreet stelt dat de Vlaamse regering bevoegd is om per havengebied 
een verordening vast te stellen die het verkeer van en het vervoer met havenvoertuigen regelt. 

De verordening kan hierbij afwijken van de bepalingen van: 

- 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 (het zogenaamde “technisch reglement”) 

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (de zogenaamde “wegcode”). 

In de uitwerking van de havenverkeersverordening voor de haven van Antwerpen werd geopteerd een 
bijzondere invulling te geven aan het “technisch reglement” waarbij rekening werd gehouden met de 
specifieke omstandigheden en de kenmerken van de voertuigen die ingezet worden bij de 
havenexploitatie.  

De bepalingen van de “wegcode” worden quasi integraal overgenomen in de 
havenverkeersverordening op enkele kleine uitzonderingen na. 

De havenverkeersverordening werkt voor havenvoertuigen een apart stelsel uit voor onder meer: 

- de technische keuring van havenvoertuigen 

- de technische eisen waaraan havenvoertuigen moeten voldoen 

- de erkenning van havenvoertuigen 

- de vergunningverlening om bij uitzonderlijke dimensies gebruik te maken van de openbare weg 

- de verkeersbegeleiding. 

Al deze aspecten worden verder uitgediept in de bijgaande toelichtingen en procedures. 

Voorheen kon het gebruik van havenvoertuigen en de technische eisen aan dewelke ze moeten 
voldoen binnen het havengebied geregeld worden door gemeentelijke aanvullende politiereglementen. 
Door de verschuiving van de regelgevende bevoegdheid inzake havenvoertuigen naar de Vlaamse 
overheid, kan enkel nog middels de havenverkeersverordening worden voorzien in een specifiek 
kader om de inzet van havenvoertuigen te regelen. Dit impliceert dan ook dat de gemeentelijke 
aanvullende politiereglementen voor havenverkeer uitgevaardigd door de stad Antwerpen en de 
gemeenten Beveren dus in wezen vervangen worden door de havenverkeersverordening vanaf 1 april 
2021. 
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De meerwaarde van de havenverkeersverordening ligt onder meer op volgende vlakken: 

- 1 uniform kader dat het gebruik van havenvoertuigen regelt 
- van toepassing in het volledige havengebied 
- het havengebied vormt 1 aaneengesloten gebied: Antwerpen-Beveren-Zwijndrecht 
- omvat het volledige openbare wegennet, de Liefkenshoektunnel en Frans Tysmanstunnel 
- vormt een kader dat beantwoordt aan de actuele behoeften van de havengebruikers: 

 speelt in op de nieuwe technologische mogelijkheden en de schaalvergroting van het 
havenwegvervoer 

 maakt een snelle aan- en afvoer van havengoederen mogelijk 
 faciliteert de steeds belangrijk wordende goederenvervoersinteractie tussen de RSO en 

de LSO van de Antwerpse haven 
 introduceert een havenspecifieke vergunningverlening voor het zogenaamde “uitzonderlijk 

vervoer” 
 voorziet in een havenspecifieke regeling voor verkeersbegeleiding van havenvoertuigen 

- creëert een duidelijk rechtszeker kader waarbinnen havenvoertuigen worden ingezet. 
 

Het operationele beheer van de havenverkeersverordening ligt bij de havenkapiteinsdienst van het 
Havenbedrijf Antwerpen. Dit houdt in dat de havenkapiteinsdienst instaat voor zaken zoals de 
erkenning van havenvoertuigen, de uitreiking van havennummerplaten, het verlenen van 
vergunningen om met buitenmaatse havenvoertuigen op de openbare te komen, het bepalen van de 
voorwaarden waaronder zulks kan en mag gebeuren,…  

Ook de sanctionering van de inbreuken op de bepalingen van de havenverkeersverordening behoort 
tot de bevoegdheid van de havenkapiteinsdienst en dit op basis van de bepalingen van het decreet 
van 3 mei 2019 op de havenkapiteinsdiensten. Een specifiek beboetingsstelsel is dus van toepassing 
op de havenvoertuigen. 

Om het operationele reilen en zeilen van de havenverkeersverordening in goede banen te leiden werd 
binnen de havenkapiteinsdienst het loket “Portvehicles” opgericht waar alle vragen over de 
havenverkeersverordening en havenvoertuigen kunnen ingebracht worden. 

Coördinaten van het loket “Portvehicles”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwerp Port Authority 

Operations/Harbour Safety & 
Security/Portvehicles 

 

Blauwhoefstraat 11-15 

2040 Antwerpen 

Telefoon: +32 3 229 74 40 

Mail: portvehicles@portofantwerpbruges.com 
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1.1.2 Havenvoertuig categorieën havengebied 
 

1. Wat is een havenvoertuig? 

Artikel 14bis van het havendecreet omschrijft havenvoertuigen als volgt: motorvoertuigen, 
aanhangwagens, slepen en alle gespecialiseerde voertuigen met of zonder motor uitsluitend bestemd 
voor de behandeling en het vervoer tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en 
de magazijnen in een havengebied. 

Deze definitie is dus vrij ruim maar sluit personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen uit 
als havenvoertuig. 

 

2. Waar kunnen havenvoertuigen worden ingezet? 

Door deze omschrijving kunnen havenvoertuigen dus ook enkel en alleen binnen het havengebied 
ingezet worden. Voertuigen die dus zowel binnen als buiten het havengebied gebruikt worden, 
voldoen niet aan de definitie van havenvoertuig en kunnen niet onder toepassing vallen van de 
havenverkeersverordening. 

Het begin en het einde van dit gebied wordt aangegeven met volgende aanduidingsborden: 

 

 

 

Opmerking: De Vlaamse regering bakent het toepassingsgebied van de havenverkeersverordening af. 
Deze afbakening is dus specifiek voor de havenverkeersverordening en kan afwijken van andere 
besluiten die het havengebied aflijnen zoals gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, de wet op de 
havenarbeid,… Ingeval van twijfel waar de havenverkeersverordening effectief van toepassing is, 
contacteer dan het loket “Portvehicles” van de havenkapiteinsdienst: 

 

3. Categorieën van havenvoertuigen 

De havenverkeersverordening voor het havengebied Antwerpen voorziet in een opdeling van de 
havenvoertuigen in verschillende categorieën. Aard van de voertuigen, hun snelheid en op welke 
openbare wegen ze worden ingezet zijn bepalende factoren voor deze indeling. 

De hoofdindeling betreft havenvoertuigen van: 

- categorie A: gemotoriseerde voertuigen die zich op eigen kracht kunnen voortbewegen 

- categorie B: voertuigen die zich niet op eigen kracht kunnen voortbewegen en dus gesleept of 
getrokken moeten worden. 
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Deze hoofdindeling naar categorie A en B wordt verder verfijnd naar hun aard, snelheid en 
plaats/openbare wegen waar ze ingezet kunnen worden: 

- categorie A1:  

 voertuigen van speciale constructie 
 voornamelijk ingezet op de terminals en de bedrijventerreinen 
 komen slechts sporadisch op de openbare weg 
 worden enkel in ongeladen toestand op de openbare weg toegelaten 
 mogen niet ingezet worden op de openbare weg om andere voertuigen te slepen of te 

trekken 
 maximum snelheid bedraagt 30 km/u 
 “technisch reglement auto’s” is slechts zeer gedeeltelijk van toepassing; afwijkingen 

op technische eisen kunnen worden toegestaan  
 bij overschrijding van maximum afmetingen, massa’s of aslasten is het gebruik ervan 

op de openbare weg afhankelijk van een vergunning afgeleverd door de HKD 
 de verplaatsing van havenvoertuigen via de openbare weg wordt aangeduid met het 

begrip “relocatie”. 
 

- categorie B1 

 voertuigen van speciale constructie 
 voornamelijk ingezet op de terminals en de bedrijventerreinen 
 komen slechts sporadisch op de openbare weg 
 worden enkel in ongeladen toestand op de openbare weg toegelaten 
 worden op de openbare weg gesleept of getrokken door andere voertuigen dan 

havenvoertuigen van categorie A1 
 maximum snelheid bedraagt 30 km/u, ook wanneer ze gesleept of getrokken worden                

door voertuigen die een hogere snelheid kunnen realiseren 
 “technisch reglement auto’s” is slechts zeer gedeeltelijk van toepassing; afwijkingen 

op technische eisen kunnen worden toegestaan  
 bij overschrijding van maximum afmetingen, massa’s of aslasten is het gebruik ervan 

op de openbare weg afhankelijk van een vergunning afgeleverd door de HKD 
 de verplaatsing van havenvoertuigen via de openbare weg wordt aangeduid met het 

begrip “relocatie”. 
 

- categorie A2: 

 voertuigen traag vervoer 
 maximale snelheid 40 km/u 
 worden op de openbare weg ingezet, met uitzondering van de Noorderlaan, 

Scheldelaan en de hoofdwegen/tunnels 
 “technisch reglement auto’s” is slechts zeer gedeeltelijk van toepassing; afwijkingen 

op technische eisen kunnen worden toegestaan  
 bij overschrijding van maximum afmetingen, massa’s of aslasten is het gebruik ervan 

op de openbare weg afhankelijk van een vergunning afgeleverd door de HKD 
 de verplaatsing van deze havenvoertuigen via de openbare weg wordt aangeduid met 

het begrip “operationeel transport”. 
 

- categorie B2: 

 voertuigen traag vervoer 
 maximale snelheid 40 km/u, ook wanneer ze gesleept of getrokken worden door 

voertuigen die een hogere snelheid kunnen realiseren 
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 worden op de openbare weg ingezet, met uitzondering van de Noorderlaan, de 
Scheldelaan en de hoofdwegen/tunnels 

 “technisch reglement auto’s” is slechts zeer gedeeltelijk van toepassing; afwijkingen 
op technische eisen kunnen worden toegestaan  

 bij overschrijding van maximum afmetingen, massa’s of aslasten is het gebruik ervan 
op de openbare weg afhankelijk van een vergunning afgeleverd door de HKD 

 de verplaatsing van deze havenvoertuigen via de openbare weg wordt aangeduid met 
het begrip “operationeel transport”. 

 

- categorie A3: 

 voertuigen traag vervoer 
 maximale snelheid 40 km/u 
 worden op de openbare weg ingezet, met uitzondering van de hoofdwegen/tunnels 
 “technisch reglement auto’s” is slechts zeer gedeeltelijk van toepassing; afwijkingen 

op technische eisen kunnen worden toegestaan  
 bij overschrijding van maximum afmetingen, massa’s of aslasten is het gebruik ervan 

op de openbare weg afhankelijk van een vergunning afgeleverd door de HKD 
 de verplaatsing van deze havenvoertuigen via de openbare weg wordt aangeduid met 

het begrip “operationeel transport”. 
 

- categorie B3: 

 voertuigen traag vervoer 
 maximale snelheid 40 km/u, ook wanneer ze gesleept of getrokken worden door 

voertuigen die een hogere snelheid kunnen realiseren 
 worden op de openbare weg ingezet, met uitzondering van de hoofdwegen/tunnels 
 “technisch reglement auto’s” is slechts zeer gedeeltelijk van toepassing; afwijkingen 

op technische eisen kunnen worden toegestaan  
 bij overschrijding van maximum afmetingen, massa’s of aslasten is het gebruik ervan 

op de openbare weg afhankelijk van een vergunning afgeleverd door de HKD 
 de verplaatsing van deze havenvoertuigen via de openbare weg wordt aangeduid met  

het begrip “operationeel transport”. 
 

- categorie A4: 

 kunnen op alle openbare wegen, en in de Liefkenshoektunnel en Tysmanstunnel 
worden ingezet  

 het gebruik van de Liefkenshoektunnel en Tysmanstunnel is voorlopig beperkt tot 
A4/B4-combinaties met maximale LZV-afmetingen en massa 

 “technisch reglement” is in sterke mate van toepassing, met uitzondering van artikel 
32bis 

 op combinaties van havenvoertuigen A4/B4 die langer zijn dan 18.75 meter zijn de  
technische eisen gelijklopend met deze gesteld aan LZV-combinaties 

 

- categorie B4: 

 kunnen op alle openbare wegen, en in de Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel 
worden ingezet 

 het gebruik van de Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel is voorlopig beperkt tot 
A4/B4-combinaties met maximale LZV-afmetingen en massa 
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 “technisch reglement” is in sterke mate van toepassing, met uitzondering van artikel 
32bis 

 op combinaties van havenvoertuigen A4/B4 die langer zijn dan 18.75 meter zijn de 
technische eisen gelijklopend met deze gesteld aan LZV-combinaties 

 

Opmerking: Bij twijfel over de categorie-indeling, contacteer dan het loket “Port Vehicles”. 

 

1.2 Erkenning havenvoertuigen 
 

1.2.1 Erkenning havenvoertuig categorieën A1 - B1 - A2 - B2 – A3 – B3 
 

1. Begrip 

Een voertuig moet erkend worden door de havenkapiteinsdienst (HKD) als havenvoertuig van de 
categorieën A1, B1, A2, B2, A3 of B3 om onder toepassing te kunnen vallen van de 
havenverkeersverordening. 

Deze erkenning wordt door de HKD verleend op basis van een controle op de administratieve en 
technische eisen waaraan de havenvoertuigen in de betrokken categorieën moeten voldoen. 

Deze controle wordt uitgevoerd door een controle-instantie die erkend wordt door de HKD en dus 
voldoet aan de voorwaarden van de havenverkeersverordening om controles van havenvoertuigen 
van deze categorieën te mogen doen. 

 

2. De controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, B1, A2, 
B2, A3 of B3 

2.1 De controle moet uitgevoerd worden door een controle-instantie erkend door de HKD 

De eigenaar die een voertuig wil laten erkennen als havenvoertuig in de categorieën A1, B1, A2, B2, 
A3 of B3 moet dit voertuig eerst laten controleren. 

Deze controle moet uitgevoerd worden door een controle-instantie erkend door de HKD en dus 
voldoet aan de voorwaarden om controles voor deze categorieën van havenvoertuigen te mogen 
doen. 

Om te weten welke instanties door de HKD erkend zijn als controle-instanties voor deze categorieën 
van havenvoertuigen neemt best contact op met het loket “Portvehicles” van de HKD 

De eigenaar van het voertuig is vrij in zijn keuze onder de erkende controle-instanties. 

De controle vindt plaats binnen het gebied waar de havenverkeersverordening van toepassing is. Dit 
kan dus op de terminals en de bedrijventerreinen indien daar de controlevoorzieningen aanwezig zijn 
om de controles behoorlijk te kunnen uitvoeren. De controle-instantie oordeelt daarover.  

Indien de controle-instantie oordeelt dat de controlevoorzieningen op de door de eigenaar van het 
betrokken voertuig voorgestelde locatie niet afdoend zijn, kan de controle-instantie een locatie 
voorstellen die wel beantwoordt op het vlak van controlevoorzieningen.  
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2.2 Verloop van de controle 

De eigenaar geeft aan in welke categorie van havenvoertuigen hij het betrokken voertuig wil laten 
erkennen en legt de volgende administratieve documenten voor aan de controle-instantie: 

- internationale verzekeringsbewijs/groene kaart 

- inschrijvingsbewijs als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (voor de 
voertuigen die op de openbare weg worden ingezet, ook wanneer dit slechts sporadisch gebeurt) 

- proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming 

- indien van toepassing: referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig (artikel 281 ARAB). 

De controle-instantie controleert deze administratieve documenten en vervolgens de technische eisen 
die voor de betrokken categorie van havenvoertuig door de havenverkeersverordening worden 
opgelegd.  

 

2.3 Welke situaties kunnen zich voordoen bij afloop van de uitgevoerde controle? 

In de procedure controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, B1, 
A2, B2, A3 en B3 worden enkel een controlebewijs van conformiteit of een voorlopig controlebewijs 
afgeleverd. Een controlebewijs van niet conformiteit wordt dus NIET afgeleverd. 

Een voorlopig controlebewijs wordt alleen afgeleverd indien het voertuig voldoet aan alle technische 
eisen maar niet voldoet aan één of meerdere administratieve voorschriften. 

 

2.3.1 Het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften en technische eisen  

Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig voldoet aan alle 
administratieve voorschriften én technische eisen wordt een controlebewijs van conformiteit 
afgeleverd door de controle-instantie. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. 

De controle-instantie brengt tot slot de havennummerplaat aan op het betrokken voertuig.  

Deze havennummerplaat vormt een unieke identificatie voor het betrokken voertuig en bestaat uit een 
aanduiding van de categorie van havenvoertuigen waartoe het voertuig behoort, een volgnummer en 
een QR-code met relevante gegevens over het voertuig. 

Voorbeeld van een havennummerplaat voor een havenvoertuig van categorie A1: 

 

De havennummerplaat wordt aangebracht: 

- op de linkerkant ter hoogte van de bestuurdersplaats voor een havenvoertuig van categorie 
A1, A2 of A3 

- op de achterzijde van het havenvoertuig van categorie B1, B2 of B3. 
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(Gelieve bij een containerchassis een plaat (afmetingen 30cm x 12cm) te voorzien waarop de 
havennummerplaat kan worden aangebracht) 

De controle-instantie brengt de HKD op de hoogte van de aflevering van het controlebewijs van 
conformiteit voor het betrokken voertuig. 

De HKD erkent het voertuig als havenvoertuig in de betrokken categorie, stuurt hiervan bevestiging 
aan de eigenaar en activeert de havennummerplaat. 

De erkenning heeft een geldigheidsduur gelijk aan de geldigheidsduur van het afgeleverde 
controlebewijs van conformiteit: 1 jaar. 

Om na verloop van dit jaar verder erkend te blijven als havenvoertuigen in de betrokken categorie 
moet het havenvoertuig opnieuw een (jaarlijkse) controle passeren. 

 

2.3.2 Het voertuig voldoet niet aan alle administratieve voorschriften 

Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig wél voldoet alle technische 
eisen maar niet aan alle administratieve voorschriften wordt een voorlopig controlebewijs 
afgeleverd door de controle-instantie. 

De geldigheidsduur ervan hangt af welke administratieve voorschriften niet orde werden bevonden 
(zie verder). 

De controle-instantie brengt ook in dit geval reeds de havennummerplaat aan zoals beschreven in 
2.3.1. 

De controle-instantie brengt de HKD op de hoogte van de aflevering van het voorlopig controlebewijs 
voor het betrokken voertuig met vermelding welke administratieve voorschriften niet orde werden 
bevonden aangezien dit bepalend is voor de geldigheidsduur van het voorlopig controlebewijs. 

De HKD verleent een voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie, stuurt hiervan 
bevestiging aan de eigenaar en activeert de havennummerplaat. 

De voorlopige erkenning heeft een geldigheidsduur gelijk aan de geldigheidsduur van het voorlopig 
controlebewijs. 

De geldigheidsduur van het voorlopig controlebewijs en dus de voorlopige erkenning hangt af welke 
van de administratieve voorschriften niet voldeed of niet voldeden: 

- het voertuig werd nog niet als havenvoertuig (aard PO) ingeschreven bij de Dienst 
Inschrijvingen Voertuigen (DIV) 

- er werd geen proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming voorgelegd of 
in voorkomend geval geen referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig (artikel 281 ARAB) 

- er werd geen internationale verzekeringsbewijs/groene kaart voorgelegd. 
 

2.3.2.1 het voertuig werd nog niet als havenvoertuig (aard PO) ingeschreven bij de Dienst 
Inschrijvingen Voertuigen (DIV) 

Het voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. 

De HKD bezorgt aan de eigenaar een attest waarmee het voertuig als havenvoertuig (aard PO) kan 
worden ingeschreven bij de DIV. 

Opmerking 1: Een voertuig dat wel reeds werd ingeschreven bij de DIV maar niet als havenvoertuig 
(aard PO) moet in deze categorie worden heringeschreven! 

Opmerking 2: Zonder inschrijving van het voertuig bij de DIV, en dus zonder DIV-nummerplaat, kan 
het voertuig niet op de openbare weg komen! 
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Indien de eigenaar aan de controle-instantie binnen de geldigheidsduur van het voorlopig 
controlebewijs aantoont dat het betrokken voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de DIV werd 
ingeschreven, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie. 

 

2.3.2.2  Er werd geen proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming voorgelegd of 
in voorkomend geval geen referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig (artikel 281 ARAB) 

Het voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.  

Indien de eigenaar aan de controle-instantie binnen deze geldigheidsduur de ontbrekende 
administratieve documenten voorlegt, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een 
controlebewijs van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie.   

 

2.3.2.3 Er werd geen internationale verzekeringsbewijs/groene kaart voorgelegd. 

Het voorlopig controlebewijs heeft slechts een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. 

Opmerking: Een inschrijving van het voertuig bij de DIV kan slechts geregeld worden indien ook dit 
internationale verzekeringsbewijs/groene kaart wordt voorgelegd aan de DIV! 

Indien de eigenaar aan de controle-instantie binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document 
voorlegt, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie. 

Overzichtstabel geldigheidsduur van het voorlopig controlebewijs/voorlopige erkenning 

status Soort controlebewijs geldigheidsduur 
Administratieve voorschriften: geen 

DIV-inschrijving 
Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 
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3. Kosten 

De kosten verbonden aan elk der controles vallen volledig ten laste van de eigenaars van de 
havenvoertuigen. 

De kostprijs van een uitvoeren controle maakt deel uit van een commerciële overeenkomst tussen de 
eigenaar van havenvoertuigen en de erkende controle-instantie van zijn keuze. 

 

1.2.2 Erkenning havenvoertuig categorieën A4 – B4 
 

1. Begrip 

Een voertuig moet erkend worden door de havenkapiteinsdienst (HKD) als havenvoertuig van de 
categorieën A4 of B4 om onder toepassing te kunnen vallen van de havenverkeersverordening. 

Deze erkenning wordt door de HKD verleend op basis van een controle op de administratieve en 
technische eisen waaraan de havenvoertuigen in de betrokken categorieën moeten voldoen. 

De erkenningsprocedure hangt af van de lengte van de combinatie waarin de voertuigen zullen 
worden ingezet: 

- worden de voertuigen ingezet in combinaties met een maximale lengte van 18.75 meter: 
effectieve uitvoering van een controle voorafgaand aan de erkenning, uitgevoerd door een 
controle-instantie die voldoet aan de voorwaarden om controles van havenvoertuigen van 
categorie A4 en B4 te mogen doen 

- worden de voertuigen ingezet in combinaties langer dan 18.75 meter: de controle 
voorafgaand aan de erkenning wordt vervangen door een technisch verslag over de betrokken 
voertuigen. 

 

2. De controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 of B4 
ingezet in combinaties met een maximale lengte van 18.75 meter 

2.1 De controle moet uitgevoerd worden door een bevoegde controle-instantie op een erkende 
“keuringslijn op verplaatsing” 

De eigenaar die een voertuig wil laten erkennen als havenvoertuig in de categorieën A4 of B4 moet dit 
voertuig eerst laten controleren. 

Deze controle moet uitgevoerd worden door een controle-instantie die voldoet aan de voorwaarden 
om controles voor deze categorieën van havenvoertuigen te mogen doen. 

Deze controle-instanties zijn: 

- voor het havengebied gelegen in de provincie Antwerpen (dus grondgebied stad Antwerpen 
en gemeente Zwijndrecht):  

  Autoveiligheid nv, Lammerdries 7, 2440 Geel, tel: 014/57 86 09 

- voor het havengebied gelegen in de provincie Antwerpen (dus grondgebied gemeente 
Beveren): 

  SBAT nv, Poortakkerstraat 129, 9051 Sint Denijs Westrem, 09/321 76 33. 

De controle moet uitgevoerd worden op een controlelijn die door de Vlaamse overheid erkend is als 
“keuringslijn op verplaatsing”. Deze controlelijn moet bovendien binnen het havengebied liggen.  
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Op dit ogenblik (status 1 maart 2021) zijn volgende locaties binnen het havengebied erkend als 
“keuringslijn op verplaatsing”: 

- GTM, Treurenberg 11, 2030 Antwerpen 
- Volvo Trucks, Schouwkenstraat 5, 2030 Antwerpen 
- Transport Roosens, Ketenislaan Haven 1502, 9130 Beveren. 

Aangezien het aantal erkende “keuringslijnen op verplaatsing” in het havengebied op de Linker 
Scheldeoever momenteel beperkt is tot 1, mag tevens gebruik gemaakte worden van een controlelijn 
die op het grondgebied van de gemeente Beveren net buiten het havengebied ligt: 

 LTR, Havinkbeekstraat 11, 9130 Beveren. 

 Steeds dient hiervoor vooraf toelating te worden verleend door de HKD. Deze procedure wordt verder 
toegelicht in hoofdstuk Controle van havenvoertuigen buiten het havengebied: procedure 
verlening toelating. 

Praktische werkwijze voor de planning van een controle: 
 
De eigenaar van het voertuig neemt contact met de exploitant van de “keuringslijn op verplaatsing” 

om een controle te laten inplannen. 
Dit kan best tijdig gebeuren aangezien de “keuringslijnen op verplaatsing” niet exclusief openstaan 

voor havenvoertuigen en dus in de planning moeten worden tussengeschoven. 
De exploitant van de “keuringslijn op verplaatsing” doet vervolgens een aanvraag bij de bevoegde 

controle-instantie om controleurs af te vaardigen voor de uitvoering van de controle van de 
havenvoertuigen. 

 
 

2.2 Verloop van de controle 

De eigenaar legt bij de controle de volgende administratieve documenten voor aan de controle-
instantie: 

- internationale verzekeringsbewijs/groene kaart 

- inschrijvingsbewijs als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen  

- proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming 

- indien van toepassing: referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig (artikel 281 ARAB). 

De controle-instantie controleert deze administratieve documenten en vervolgens de technische eisen 
die voor de betrokken categorie van havenvoertuig door de havenverkeersverordening worden 
opgelegd. Voor de havenvoertuigen van de categorieën A4 en B4 zijn alle technische eisen voorzien 
in 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. Enkel de bepalingen van artikel 32bis van dit koninklijk besluit zijn niet van toepassing. 

2.3 Welke situaties kunnen zich voordoen bij afloop van de uitgevoerde controle? 

In de procedure controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 en 
B4 worden enkel een controlebewijs van conformiteit of een voorlopig controlebewijs afgeleverd. Een 
controlebewijs van niet conformiteit wordt dus NIET afgeleverd. 

Een voorlopig controlebewijs wordt alleen afgeleverd indien het voertuig voldoet aan alle technische 
eisen maar niet voldoet aan één of meerdere administratieve voorschriften. 

 

 



  

15 
 

2.3.1 Het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften en technische eisen  

Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig voldoet aan alle 
administratieve voorschriften én technische eisen wordt een controlebewijs van conformiteit 
afgeleverd door de controle-instantie. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. 

De controle-instantie brengt tot slot de havennummerplaat aan op het betrokken voertuig.  

Deze havennummerplaat vormt een unieke identificatie voor het betrokken voertuig en bestaat uit een 
aanduiding van de categorie van havenvoertuigen waartoe het voertuig behoort, een volgnummer en 
een QR-code met relevante gegevens over het voertuig. 

De havennummerplaat wordt aangebracht: 

- op de linkerkant ter hoogte van de bestuurdersplaats voor een havenvoertuig van 
categorie A4 

- op de achterzijde van het havenvoertuig van categorie B4. 
(Gelieve bij een containerchassis een plaat (afmetingen 30cm x 12cm) te voorzien waarop de 
havennummerplaat kan worden aangebracht) 

De controle-instantie brengt de HKD op de hoogte van de aflevering van het controlebewijs van 
conformiteit voor het betrokken voertuig. 

De HKD erkent het voertuig als havenvoertuig in de betrokken categorie, stuurt hiervan bevestiging 
aan de eigenaar en activeert de havennummerplaat. 

De erkenning heeft een geldigheidsduur gelijk aan de geldigheidsduur van het afgeleverde 
controlebewijs van conformiteit: 1 jaar. 

Om na verloop van dit jaar verder erkend te blijven als havenvoertuigen in de betrokken categorie 
moet het havenvoertuig opnieuw een (jaarlijkse) controle passeren. 

 

2.3.2 Het voertuig voldoet niet aan alle administratieve voorschriften 

Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig wél voldoet alle technische 
eisen maar niet aan alle administratieve voorschriften wordt een voorlopig controlebewijs 
afgeleverd door de controle-instantie. 

De geldigheidsduur ervan hangt af welke administratieve voorschriften niet orde werden bevonden 
(zie verder). 

De controle-instantie brengt ook in dit geval reeds de havennummerplaat aan zoals beschreven in 
2.3.1. 

De controle-instantie brengt de HKD op de hoogte van de aflevering van het voorlopig controlebewijs 
voor het betrokken voertuig met vermelding welke administratieve voorschriften niet orde werden 
bevonden aangezien dit bepalend is voor de geldigheidsduur van het voorlopig controlebewijs. 

De HKD verleent een voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie, stuurt hiervan 
bevestiging aan de eigenaar en activeert de havennummerplaat. 

De voorlopige erkenning heeft een geldigheidsduur gelijk aan de geldigheidsduur van het voorlopig 
controlebewijs. 

De geldigheidsduur van het voorlopig controlebewijs en dus de voorlopige erkenning hangt af welke 
van de administratieve voorschriften niet voldeed of niet voldeden: 
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- het voertuig werd nog niet als havenvoertuig (aard PO) ingeschreven bij de Dienst 
Inschrijvingen Voertuigen (DIV) 

- er werd geen proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming 
voorgelegd of in voorkomend geval geen referentieverslag hijswerktuig/trekkend 
voertuig (artikel 281 ARAB) 

- er werd geen internationale verzekeringsbewijs/groene kaart voorgelegd. 
 

2.3.2.1 het voertuig werd nog niet als havenvoertuig (aard PO) ingeschreven bij de Dienst 
Inschrijvingen Voertuigen (DIV) 

Het voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. 

De HKD bezorgt aan de eigenaar een attest waarmee het voertuig als havenvoertuig (aard PO) kan 
worden ingeschreven bij de DIV. 

Opmerking 1: Een voertuig dat wel reeds werd ingeschreven bij de DIV maar niet als havenvoertuig 
(aard PO) moet in deze categorie worden heringeschreven! 

Opmerking 2: Zonder inschrijving van het voertuig bij de DIV, en dus zonder DIV-nummerplaat, kan 
het voertuig niet op de openbare weg komen! 

Indien de eigenaar aan de controle-instantie binnen de geldigheidsduur van het voorlopig 
controlebewijs aantoont dat het betrokken voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de DIV werd 
ingeschreven, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie. 

 

2.3.2.2 Er werd geen proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming voorgelegd of 
in voorkomend geval geen referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig (artikel 281 ARAB) 

Het voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.  

Indien de eigenaar aan de controle-instantie binnen deze geldigheidsduur de ontbrekende 
administratieve documenten voorlegt, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een 
controlebewijs van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie. 

 

2.3.2.3 Er werd geen internationale verzekeringsbewijs/groene kaart voorgelegd. 

Het voorlopig controlebewijs heeft slechts een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. 

Opmerking: Een inschrijving van het voertuig bij de DIV kan slechts geregeld worden indien ook dit 
internationale verzekeringsbewijs/groene kaart wordt voorgelegd aan de DIV! 

Indien de eigenaar aan de controle-instantie binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document 
voorlegt, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 
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Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie. 

Overzichtstabel geldigheidsduur van het voorlopig controlebewijs/voorlopige erkenning 

status Soort controlebewijs geldigheidsduur 
Administratieve voorschriften: geen 

DIV-inschrijving 
Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 

 

3. De erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 of B4 ingezet in combinaties langer 
dan 18.75 meter 

In dit geval gaat de eigenaar niet eerst aankloppen bij een controle-instantie/”keuringslijn op 
verplaatsing”. 

Het technisch verslag zoals bepaald in artikel 16ter van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de uto’s, hun aanhangwagens, hun 
onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, vervangt hier de controle voorafgaand aan 
de erkenning. 

De eigenaar moet dit technisch verslag aanvragen bij een erkende technische dienst naar keuze. 

Er zijn op dit ogenblik (status 1 maart 2021) 3 technische diensten die in Vlaanderen de vereiste 
kwalificaties hebben om een dergelijk technisch verslag af te leveren: 

 Vinçotte, Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, telefoon +32 2 674 57 11 
 ESTL, Wafelstraat 46, 8540 Deerlijk, telefoon +32 56 77 86 00 
 CHTS, Parklaan 43, 8450 Bredene/Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem, telefoon +32 

479 76 28 77. 

 
Praktische werkwijze tot het verkrijgen van een erkenning in deze procedure: 

 
De eigenaar legt het technisch verslag samen met de documenten zoals vermeld in 2.2 voor aan de 

havenkapiteinsdienst. 
 

De havenkapiteinsdienst controleert de beschikbaarheid van het technisch verslag en de vereiste 
administratieve documenten. 

 
De situaties die zich kunnen voordoen zijn sterk gelijklopend met hetgene toegelicht onder 2: 

 
1. Indien voldaan is aan alle administratieve vereisten verleent de havenkapiteinsdienst een 

erkenning van 1 jaar als havenvoertuig in de betreffende categorie en reikt de havennummerplaat 
uit die de eigenaar op het havenvoertuig moet aanbrengen zoals beschreven onder 2.3.1. 

 
2. Indien niet voldaan is aan alle administratieve vereisten geldt het technisch verslag als een 

voorlopig conformiteitsbewijs en loopt de afwikkeling van de erkenningsprocedure zoals toegelicht 
onder 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.3. De havenkapiteinsdienst neemt uiteraard hier telkens wel de rol 

van controle-instantie over. 
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Voor de erkende havenvoertuigen van categorie A4 en B4 die worden ingezet in combinaties langer 
dan 18.75 meter zal een controle-instantie pas optreden wanneer de eerstvolgende jaarlijkse controle 
van deze havenvoertuigen moet worden uitgevoerd, dus wanneer de verleende erkenning van 1 jaar 
afloopt. 

4. Kosten 

De kosten verbonden aan de controle of het verkrijgen van het technisch verslag vallen volledig ten 
laste van de eigenaars van de havenvoertuigen. 

 

1.2.3 Inschrijving bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen 
 

1. Begrip 

Havenvoertuigen vallen onder toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de 
inschrijven van voertuigen. 

Dit betekent dat havenvoertuigen die gebruik maken van de openbare weg: 
- moeten worden ingeschreven bij de Dienst voor Inschrijvingen Voertuigen (DIV) 

en 
- tevens een DIV-kentekenplaat moeten voeren. 

 

2. Welke havenvoertuigen moeten worden ingeschreven bij DIV? 

De havenvoertuigen die 
- zich op eigen kracht voortbewegen 

en 
- gebruik maken van de openbare wegen in het havengebied 

moeten worden ingeschreven bij de DIV. 
 
Concreet zullen dus enkel de havenvoertuigen van de categorieën A1, A2, A3 en A4 onder de 
inschrijvingsplicht bij DIV vallen. 

De getrokken of gesleepte havenvoertuigen van de categorieën B1, B2, B3 en B4 zijn vrijgesteld van 
inschrijving (artikel 2, §1, 6e van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van 
voertuigen). 

 

3. Onder welke categorie moeten deze havenvoertuigen bij DIV worden ingeschreven? 

De betrokken havenvoertuigen moeten als “Havenvoertuig Aard PO” worden ingeschreven. 

Voertuigen die momenteel reeds binnen het havengebied worden ingezet en reeds ingeschreven zijn 
bij de DIV onder een andere categorie moeten dus heringeschreven worden als “Havenvoertuig Aard 
PO”. 

 

4. Procedure tot (her)inschrijving van een havenvoertuig als “Havenvoertuig Aard PO” 

4.1 Havenvoertuigen van de categorieën A1, A2 en A3 

De procedure vangt aan bij de controle van het voertuig.  
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De controle-instantie gaat na of het voertuig beantwoordt aan de gestelde administratieve en 
technische voorschriften voor de categorie van havenvoertuigen waarin het voertuig zal worden 
ingedeeld. 

Indien de controle-instantie vaststelt dat aan alle voorschriften wordt voldaan maar enkel de 
inschrijving bij DIV als “Havenvoertuig Aard PO” nog niet gebeurde, levert de controle-instantie een 
voorlopig controlebewijs af dat 30 kalenderdagen geldig is. 

Nadat de (her)inschrijving als “Havenvoertuig Aard PO” gebeurd is, bezorgt de eigenaar het bewijs 
van inschrijving bij DIV aan de controle-instantie. 

Het eerder afgeleverde voorlopig controlebewijs wordt dan omgezet in een controlebewijs van 
conformiteit en zal de HKD overgaan tot erkenning van het voertuig als een havenvoertuig in één van 
de betreffende categorieën. Vanaf dan kan het havenvoertuig effectief ingezet worden op de openbare 
wegen in het havengebied onder de bepalingen van de havenverkeersverordening. 

Men kan ook voorafgaand aan de controle de inschrijving bij DIV laten aanpassen. 

Hiervoor dient men het “roze” inschrijvingsformulier met sticker van de verzekering te bezorgen aan 
DIV, Hierbij zijn er 2 mogelijkheden: 

- Loket Kontich: max 2 inschrijvingen - aanpassingen /dag, bij meerdere formulieren dient u 
deze te deponeren in de brievenbus 

- Hoofdkantoor Brussel: voorzien met voorblad dat onderstaande vermeld: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Havenvoertuigen van categorie A4 die worden ingezet in combinaties langer dan 18.75 meter 

Voor deze voertuigen vervangt het technisch verslag zoals vermeld in artikel 16ter van koninklijk 
besluit van 15 maart 1968 de controle die een controle-instantie uitvoert vooraleer een voertuig als 
havenvoertuig kan erkend worden. 

Indien het betrokken voertuig nog niet werd ingeschreven als “Havenvoertuig aard PO” meldt de 
eigenaar dit aan de HKD die een attest aflevert waarmee de eigenaar de inschrijving als 
“Havenvoertuig aard PO” bij DIV kan regelen. 

Vervolgens bezorgt de eigenaar het bewijs van inschrijving bij DIV aan de HKD die het voertuig als 
havenvoertuig in de categorie A4 erkent. Deze erkenning heeft een geldigheidsduur van 1 jaar waarna 
het havenvoertuig wel dient onderworpen te worden aan een controle door een controle-instantie. 

 

 

 

AAN DIV – dienst inschrijvingen  

Gelieve te noteren dat dit voertuig moet 
ingeschreven worden als PO voertuig  

Wettelijke verplichting sinds 1/09/2021 

Bedankt om het nodige te doen 

Gelieve de nummerplaat te leveren aan: 

*Firma* 

*adres* 
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5. Kosten verbonden aan de (her)inschrijving bij DIV 

De (her)inschrijving is onderworpen aan een DIV-retributie die ten laste is van de eigenaar van het in 
te schrijven havenvoertuig. 

Deze retributie moet betaald worden aan DIV en staat dus volledig los van de 
havenverkeersverordening. 

 

1.3 Controle havenvoertuigen 
 

1.3.1 Soorten controles voor havenvoertuigen A1 – B1 – A2 – B2 – A3 – B3 
 

1. Begrip 

Een voertuig moet erkend worden als havenvoertuig van de categorieën A1, B1, A2, B2, A3 of B3 
door de HKD om onder toepassing te kunnen vallen van de havenverkeersverordening. 

Deze erkenning wordt door de HKD verleend op basis van een controle op de administratieve en 
technische eisen.  

Deze controle wordt uitgevoerd door een controle-instantie die erkend wordt door de HKD en dus 
voldoet aan de voorwaarden van de havenverkeersverordening om controles van havenvoertuigen 
van deze categorieën te mogen doen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- de controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, B1, A2, 
B2, A3 en B3 

- de wederkerende jaarlijkse controle van deze erkende havenvoertuigen. 

 

2. De controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, B1, A2, 
B2, A3 of B3 

De eigenaar die een voertuig wil laten erkennen als havenvoertuig in de categorieën A1, B1, A2, B2, 
A3 of B3 moet dit voertuig eerst laten controleren door een controle-instantie erkend door de HKD en 
dus voldoet aan de voorwaarden om controles voor deze categorieën van havenvoertuigen te mogen 
doen. 

De controle vindt plaats binnen het gebied waar de havenverkeersverordening van toepassing is. Dit 
kan dus op de terminals en de bedrijventerreinen indien daar de controlevoorzieningen aanwezig zijn 
om de controles behoorlijk te kunnen uitvoeren. De controle-instantie oordeelt daarover. Indien de 
controle-instantie oordeelt dat de controlevoorzieningen op de door de eigenaar van het betrokken 
voertuig voorgestelde locatie niet afdoend zijn, kan de controle-instantie een locatie voorstellen die 
wel beantwoord op het vlak van controlevoorzieningen.  

De controle-instantie controleert de administratieve en technische eisen die voor de betrokken 
categorie van havenvoertuig door de havenverkeersverordening worden opgelegd. Welke 
administratieve en technische eisen precies moeten gecontroleerd worden, wordt verder toegelicht in 
het document Havengebruikers: welke administratieve en technische eisen worden 
gecontroleerd en welke controleformulieren worden gebruikt bij de controle van 
havenvoertuigen van de categorieën A1, B1, A2, B2, A3 en B3? 
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Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig voldoet aan alle 
administratieve én technische eisen wordt een controlebewijs van conformiteit afgeleverd door de 
controle-instantie. 

Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig wél voldoet alle technische 
eisen maar niet aan alle administratieve eisen wordt een voorlopig controlebewijs afgeleverd door 
de controle-instantie. 

De verschillende controlebewijzen worden verder toegelicht in het document Havengebruikers: de 
verschillende soorten controlebewijzen, gevolgen en hun geldigheidsduur. 

In beide voorgaande gevallen brengt de controle-instantie op het (haven)voertuig de 
havennummerplaat aan: 

- op de linkerkant ter hoogte van de bestuurdersplaats voor een havenvoertuig van categorie A1, 
A2 of A3 

- op de achterzijde van het havenvoertuig van categorie B1, B2 of B3. 

 

3. De jaarlijkse controle 

Elk erkend havenvoertuig van de categorie A1, B1, A2, B2, A3 en B3 moet vervolgens jaarlijks 
gecontroleerd worden door een controle-instantie die erkend is door de HKD en dus voldoet aan de 
voorwaarden om controles van deze categorieën van havenvoertuigen te mogen doen. 

Deze (weerkerende) jaarlijkse controle is nodig omdat een erkenning van een havenvoertuig 
samenhangt met de geldigheidsduur van het controlebewijs van conformiteit dat naar aanleiding van 
een eerdere controle werd verstrekt.  

Deze jaarlijkse controles mogen voor de einddatum van de geldigheid van het voorafgaand 
afgeleverde controlebewijs van conformiteit worden uitgevoerd. Om validiteit van deze jaarlijkse 
controles zo hoog mogelijk te houden, dient de uitvoering ervan zo dicht mogelijk te liggen bij de 
einddatum van dit eerder afgeleverde controlebewijs. Een voorafgaande tolerantieperiode van 60 
kalenderdagen (of 2 maanden) geldt hierbij als aanvaardbaar. Van de controle-instanties wordt 
verwacht dat zij dit tijdsperspectief bewaken. 

 

4. De ambtshalve controle 

Wanneer de HKD of politiediensten van oordeel zijn dat een havenvoertuig van categorie A1, B1, A2, 
B2, A3 of B3 zich in een staat bevindt die de veiligheid van de bestuurder of van andere 
weggebruikers in het gedrang kan brengen, dan kunnen zij het betrokken havenvoertuig tegenhouden 
en opleggen dat dit havenvoertuig, vooral het verder kan gebruikt worden, een nieuwe controle moet 
passeren. 

Dezelfde maatregel kan worden opgelegd indien het risico bestaat dat het havenvoertuig schade kan 
toebrengen aan de weginfrastructuur en de kunstwerken (bruggen en sluizen) of vervuilend is. 

Eigenaars en gebruikers van havenvoertuigen dienen er dus over te waken dat de havenvoertuigen 
zich steeds in goede staat bevinden en op geen enkele manier de (verkeers)veiligheid, de integriteit 
van weginfrastructuur en de kunstwerken of het milieu kunnen schaden. 

Hierdoor kunnen niet alleen de kosten verbonden aan de uitvoering van een ambtshalve controle 
vermeden worden, maar ook beboeting wegens inbreuken op de havenverkeersverordening. 
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5. Kosten 

De kosten verbonden aan elk der controles vallen volledig ten laste van de eigenaars van de 
havenvoertuigen. 

De kostprijs van een uitvoeren controle maakt deel uit van een commerciële overeenkomst tussen de 
eigenaar van havenvoertuigen en de erkende controle-instantie van zijn keuze. 

 

1.3.2 Soorten controles voor havenvoertuigen A4 – B4 
 

1. Begrip 

Een voertuig moer erkend worden als havenvoertuig van categorie A4 of B4 door de HKD om onder 
toepassing te kunnen vallen van de havenverkeersverordening. 

Deze erkenning wordt door de HKD verleend op basis van een controle op de administratieve en 
technische eisen.  

Deze controle wordt uitgevoerd door een controle-instantie die voldoet aan de voorwaarden van de 
havenverkeersverordening om controles van havenvoertuigen van categorie A4 en B4 te mogen doen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- de controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 en B4 
- de wederkerende jaarlijkse controle van deze erkende havenvoertuigen. 

 

2. De controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 en B4 

De procedure hangt af van de lengte van de combinatie waarin de havenvoertuigen van categorie A4 
en B4 worden ingezet. 

2.1 Combinaties van havenvoertuigen van A4 en B4 met een maximale lengte van 18.75 meter 

De eigenaar die een voertuig wil laten erkennen als havenvoertuig in de categorie A4 of B4 moet dit 
voertuig eerst laten controleren door een controle-instantie die voldoet aan de voorwaarden om 
controles voor deze categorieën van havenvoertuigen te mogen doen. 

De controle moet uitgevoerd worden op een controlelijn die door de Vlaamse overheid erkend is als 
“keuringslijn op verplaatsing”. Deze controlelijn moet bovendien binnen het havengebied liggen.  

Hierop is slechts 1 uitzondering: Aangezien het aantal erkende “keuringslijnen op verplaatsing” in het 
havengebied op de Linker Scheldeoever momenteel beperkt is, mag tevens gebruik gemaakte worden 
van een controlelijn die op het grondgebied van de gemeente Beveren net buiten het havengebied ligt. 
Steeds dient hiervoor vooraf toelating te worden verleend door de HKD. Deze procedure wordt verder 
toegelicht in het document Controle van havenvoertuigen buiten het havengebied: procedure 
verlening toelating. 

De controle-instantie controleert de administratieve en technische eisen die voor de betrokken 
categorie van havenvoertuig door de havenverkeersverordening worden opgelegd. Welke 
administratieve en technische eisen precies moeten gecontroleerd worden, wordt verder toegelicht in 
het document Controle-instanties: wat moet gecontroleerd worden en welke controleformulieren 
worden gebruikt? 

Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig voldoet aan alle 
administratieve én technische eisen wordt een controlebewijs van conformiteit afgeleverd door de 
controle-instantie. 
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Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig wél voldoet alle technische 
eisen maar niet aan alle administratieve eisen wordt een voorlopig controlebewijs afgeleverd door 
de controle-instantie. 

De verschillende controlebewijzen worden verder toegelicht in het document Controle-instanties: de 
verschillende soorten controlebewijzen, gevolgen en hun geldigheidsduur. 

In beide voorgaande gevallen brengt de controle-instantie de havennummerplaat aan: 

- op de linkerkant ter hoogte van de bestuurdersplaats voor een havenvoertuig van categorie A4 
- op de achterzijde van het havenvoertuig van categorie B4. 

 

2.2 Combinaties van havenvoertuigen van A4 en B4 met een lengte van meer dan 18.75 meter 

In dit geval komt de eigenaar niet eerst aankloppen bij een controle-instantie. 

De eigenaar moet een verslag aanvragen bij een erkende technische dienst naar keuze. 

Er zijn op dit ogenblik 2 technische diensten die in Vlaanderen de vereiste kwalificatie hebben om een 
dergelijk technisch verslag af te leveren: 

- Vinçotte, Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, telefoon +32 2 674 57 11 

en 

- ESTL, Wafelstraat 46, 8540 Deerlijk, telefoon +32 56 77 00. 

Dit verslag vervangt de controle uitgevoerd door een controle-instantie. 

Dit betekent dan ook dat een controle-instantie voor deze combinaties van havenvoertuigen van 
categorie A4 en B4 pas optreedt wanneer de eerstvolgende jaarlijkse controle van deze 
havenvoertuigen moet worden uitgevoerd. 

 

3. De jaarlijkse controle 

Elk erkend havenvoertuig van de categorie A4 of B4 moet vervolgens jaarlijks gecontroleerd worden 
door een controle-instantie die voldoet aan de voorwaarden om controles van deze categorieën van 
havenvoertuigen te mogen doen. 

Deze (weerkerende) jaarlijkse controle is nodig omdat een erkenning van een havenvoertuig 
samenhangt met de geldigheidsduur van het controlebewijs van conformiteit dat naar aanleiding van 
een eerdere controle werd verstrekt.  

Voor de jaarlijkse controle wordt geen onderscheid gemaakt inzake de lengte van de combinatie 
waarin de erkende havenvoertuigen van de categorieën A4 en B4 worden ingezet. 

Dit betekent dus dat alle erkende havenvoertuigen van deze categorieën voor hun jaarlijkse 
(weerkerende) controle een controle-instantie moeten passeren die voldoet aan de voorwaarden om 
deze controles te kunnen doen. 

Deze jaarlijkse controles mogen voor de einddatum van de geldigheid van het voorafgaand 
afgeleverde controlebewijs van conformiteit worden uitgevoerd. Om validiteit van deze jaarlijkse 
controles zo hoog mogelijk te houden, dient de uitvoering ervan zo dicht mogelijk te liggen bij de 
einddatum van dit eerder afgeleverde controlebewijs. Een voorafgaande tolerantieperiode van 60 
kalenderdagen (of 2 maanden) geldt hierbij als aanvaardbaar. Van de controle-instanties wordt 
verwacht dat zij dit tijdsperspectief bewaken. 
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4. De ambtshalve controle 

Wanneer de HKD of politiediensten van oordeel zijn dat een havenvoertuig van categorie A4 of B4 
zich in een staat bevindt die de veiligheid van de bestuurder of van andere weggebruikers in het 
gedrang kan brengen, dan kunnen zij het betrokken havenvoertuig tegenhouden en opleggen dat dit 
havenvoertuig, vooral het verder kan gebruikt worden, een nieuwe controle moet passeren. 

Dezelfde maatregel kan worden opgelegd indien het risico bestaat dat het havenvoertuig schade kan 
toebrengen aan de weginfrastructuur en de kunstwerken (bruggen en sluizen) of vervuilend is. 

Eigenaars en gebruikers van havenvoertuigen dienen er dus over te waken dat de havenvoertuigen 
zich steeds in goede staat bevinden en op geen enkele manier de (verkeers)veiligheid, de integriteit 
van weginfrastructuur en de kunstwerken of het milieu kunnen schaden. 

Hierdoor kunnen niet alleen de kosten verbonden aan de uitvoering van een ambtshalve controle 
vermeden worden, maar ook beboeting wegens inbreuken op de havenverkeersverordening. 

 

5. Kosten 

De kosten verbonden aan elk der controles vallen volledig ten laste van de eigenaars van de 
havenvoertuigen. 

De kostprijs van een uitvoeren controle maakt deel uit van een commerciële overeenkomst tussen de 
eigenaar van havenvoertuigen en de erkende controle-instantie van zijn keuze. 

 

1.3.3 Soorten controlebewijzen voor havenvoertuigen A1 – B1 – A2 – B2 – A3 – B3 
 

1. Begrip 

Voertuigen moeten voorafgaand aan hun erkenning als havenvoertuig gecontroleerd worden en 
vervolgens jaarlijks (weerkerend) opnieuw gecontroleerd worden op een aantal administratieve 
voorschriften en technische eisen. 

Deze controles  mogen enkel uitgevoerd worden door controle-instanties die erkend werden door de 
HKD. 

Nadat een controle is uitgevoerd levert de controle-instantie een controlebewijs af. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een controlebewijs van conformiteit, een voorlopig 
controlebewijs en een controlebewijs van niet conformiteit. 

Elk van deze soorten van controlebewijs heeft zijn specifieke gevolgen naar geldigheidsduur van het 
controlebewijs en naar erkenning van het havenvoertuig. 

De procedure waarin een voorlopig controlebewijs wordt uitgereikt en de aanleiding tot aflevering 
ervan, zijn tevens bepalend welke gevolgen zich aandienen op het vlak van geldigheidsduur van het 
voorlopige controlebewijs. 

 

2. Procedure controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, 
B1, A2, B2, A3 of B3 

In de procedure controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, B1, 
A2, B2, A3 en B3 worden enkel een controlebewijs van conformiteit of een voorlopig controlebewijs 
afgeleverd. Een controlebewijs van niet conformiteit wordt dus NIET afgeleverd. 
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Een voorlopig controlebewijs wordt alleen afgeleverd indien het voertuig voldoet aan alle technische 
eisen maar niet voldoet aan één of meerdere administratieve voorschriften. 

 

2.1 Aflevering van een controlebewijs van conformiteit 

De controle-instantie controleert de administratieve voorschriften en de technische eisen waaraan het 
betrokken voertuig moet voldoen: 

- administratieve  voorschriften: 
- internationale verzekeringsbewijs/groene kaart 
- inschrijvingsbewijs als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (voor 

de voertuigen die op de openbare weg worden ingezet, ook wanneer dit slechts sporadisch 
gebeurt) 

- proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming 
- indien van toepassing: referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig (artikel 281 ARAB) 
- technische eisen: 

 alle technische eisen voor de havenvoertuigen van categorie A1, B1, A2, B2, A3 of B3  
zoals bepaald in de havenverkeersverordening; deze worden meer concreet weergegeven 
op de controleformulieren die de controle-instanties moeten gebruiken. 

Indien het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften én aan alle technische eisen levert 
de controle-instantie een controlebewijs van conformiteit af. 

Dit controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en vormt de basis voor de erkenning van het 
havenvoertuig door de HKD. 

 

2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs 

Indien het voertuig voldoet aan alle technische eisen maar niet voldoet aan één of meerdere 
administratieve voorschriften levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

De geldigheidsduur ervan hangt af welke administratieve voorschriften niet orde werden bevonden. 

2.2.1 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen inschrijvingsbewijs als havenvoertuig 
(aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen 

Indien alleen het inschrijvingsbewijs van het voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst 
Inschrijvingen Voertuigen ontbreekt, levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

De HKD bezorgt aan de eigenaar een attest waarmee het voertuig als havenvoertuig (aard PO) kan 
worden ingeschreven bij de DIV. 

Opmerking 1: Een voertuig dat wel reeds werd ingeschreven bij de DIV maar niet als havenvoertuig 
(aard PO) moet in deze categorie worden heringeschreven! 

Opmerking 2: Zonder inschrijving van het voertuig bij de DIV, en dus zonder DIV-nummerplaat, kan 
het voertuig niet op de openbare weg komen! 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. De HKD verleent een 
voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie voor dezelfde periode.  

Indien de eigenaar binnen de geldigheidsduur van het voorlopig controlebewijs aantoont dat het 
betrokken voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen werd 
ingeschreven, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 
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Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie. 

 

2.2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen proces-verbaal van 
inschrijving/proces-verbaal van benaming, of geen referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig 
(artikel 281 ARAB) 

In dit geval levert de controle-instantie eveneens een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. De HKD verleent een 
voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie voor dezelfde periode. Het 
havenvoertuig kan gebruikt worden. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur de ontbrekende administratieve documenten 
voorlegt, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie. 

 

2.2.3 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen internationaal 
verzekeringsbewijs/groene kaart 

Ook in dit geval levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. 

Opmerking: Een inschrijving van het voertuig bij de DIV kan slechts geregeld worden indien ook dit 
internationale verzekeringsbewijs/groene kaart wordt voorgelegd aan de DIV! 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document voorlegt, zet de controle-
instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie. 

Overzichtstabel 

status Soort controlebewijs geldigheidsduur 
Administratieve voorschriften: ok 

Technische eisen: ok 
Controlebewijs van 

conformiteit 
1 jaar 

Administratieve voorschriften: geen 
DIV-inschrijving 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 
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3. Procedure jaarlijkse controle van een havenvoertuig van categorie A1, B1, A2, B2, A3 of B3 

Elk erkend havenvoertuig van deze categorieën wordt aan een jaarlijkse (weerkerende) controle 
onderworpen.  

De controle-instantie kan volgende controlebewijzen afleveren: 

- een controlebewijs van conformiteit 
- een voorlopig controlebewijs 
- een controlebewijs van niet conformiteit. 

 

3.1 Aflevering van een controlebewijs van conformiteit 

De controle-instantie controleert de administratieve voorschriften en de technische eisen waaraan het 
betrokken voertuig moet voldoen. Welke de administratieve voorschriften precies zijn: zie hiervoor 
onder 2.1. 

Indien het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften én aan alle technische eisen levert 
de controle-instantie een controlebewijs van conformiteit af. 

Dit controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en vormt de basis voor de verdere erkenning 
van het havenvoertuig door de HKD en dit voor dezelfde duurtijd. 

Een jaarlijkse (weerkerende) controle mag  worden uitgevoerd tot 60 kalenderdagen (2 maanden) 
voorafgaand aan de einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van 
conformiteit. De geldigheidsduur van het nieuwe controlebewijs van conformiteit sluit aan bij de 
einddatum van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De verdere erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt dezelfde regel. 

 

3.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs 

3.2.1 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen internationaal 
verzekeringsbewijs/groene kaart 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. De HKD schorst 
onmiddellijk de erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document voorlegt, zet de controle-
instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. De HKD heft dan de 
schorsing van de erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie op. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

 

3.2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens het niet voldoen aan andere administratieve 
voorschriften dan dit vermeld onder 3.2.1 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 90 kalenderdagen (3 maanden). De 
erkenning als havenvoertuig door de HKD blijft geldig voor dezelfde periode. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende voorlegt, zet de controle-instantie 
het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. 
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Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

 

3.2.3 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens het niet voldoen aan technische eisen 
andere dan zeer belangrijke 

Welke deze technische eisen zijn, wordt aangegeven op de controleformulieren die de controle-
instanties moeten gebruiken. 

Illustratief: een richtingaanwijzer die wel aanwezig is op het voertuig, maar niet functioneert, wordt 
beschouwd als niet voldoen aan een technische eis die anders is dan zeer belangrijk. 

Indien bij de controle wordt vastgesteld dat aan één of meerdere van dergelijke technische eisen niet 
is voldaan, levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur die beperkt is tot 15 kalenderdagen. De 
erkenning als havenvoertuig door de HKD blijft geldig voor dezelfde periode. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur aantoont dat het betrokken havenvoertuig opnieuw 
voldoet, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

 

3.3 Aflevering van een controlebewijs van niet conformiteit 

Indien bij de controle wordt vastgesteld dat het havenvoertuig niet aan één of meerdere technische 
eisen van groot belang voldoet, wordt een controlebewijs van niet conformiteit uitgereikt. 

Welke deze technische eisen zijn, wordt aangegeven op de controleformulieren die de controle-
instanties moeten gebruiken. 

De controle-instantie levert een controlebewijs van niet conformiteit af en de HKD schorst onmiddellijk 
de erkenning als havenvoertuig. 

Overzichtstabel 

status Soort controlebewijs geldigheidsduur 
Administratieve voorschriften: ok 

Technische eisen: ok 
Controlebewijs van 

conformiteit 
1 jaar 

Administratieve voorschriften: geen 
verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

90 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: kleine gebreken 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 



  

29 
 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: grote gebreken 

Controlebewijs van niet 
conformiteit 

nvt 

 

4. Wat zijn de gevolgen van het verstrijken van de geldigheidsduur van een controlebewijs van 
conformiteit of een voorlopig controlebewijs? 

In beide gevallen zal de HKD de erkenning van het havenvoertuig beëindigen. De havennummerplaat 
wordt dan ook door de HKD gedesactiveerd en het voertuig mag niet langer als havenvoertuig worden 
ingezet. 

Indien de eigenaar het voertuig verder wil inzetten als havenvoertuig dient het voertuig opnieuw de 
controle te passeren. 

Havengebruikers hebben er dus alle belang bij de controle van hun havenvoertuigen tijdig te laten 
uitvoeren. Voor de jaarlijkse controle kan zulks met de nodige pro-activiteit ingepland worden: 
dergelijke controles kunnen 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het 
“lopende” controlebewijs opnieuw gebeuren. De ingangsdatum van de nieuwe geldigheidsduur sluit in 
dit geval gewoon aan op de einddatum van het geldigheidsduur van het vorige controlebewijs. 

 

5. Wat zijn de gevolgen indien een controlebewijs van niet conformiteit niet tijdig wordt 
omgezet in een controlebewijs van conformiteit of in een voorlopig controlebewijs? 

Wanneer de controle-instantie een bewijs van niet conformiteit aflevert, schorst de HKD onmiddellijk 
de erkenning als havenvoertuig. Het betrokken voertuig mag niet verder worden ingezet als 
havenvoertuig en wordt de havennummerplaat gedesactiveerd. 

Indien de eigenaar van het voertuig verder wil inzetten als havenvoertuig dient hij er voor te zorgen 
dat het betrokken voertuig binnen de 4 maanden na de ingangsdatum van de schorsing van de 
erkenning als havenvoertuig opnieuw aan een controle wordt onderworpen. Deze controle moet 
resulteren in een controlebewijs van conformiteit of een voorlopig controlebewijs. 

Onderneemt de eigenaar geen actie binnen deze 4 maanden en bekomt hij voor het voertuig geen 
controlebewijs van conformiteit of een voorlopig controlebewijs, dan beëindigt de HKD de erkenning 
als havenvoertuig. 

 

1.3.4 Soorten controlebewijzen voor havenvoertuigen A4 – B4 
 

1. Begrip 

Voertuigen moeten voorafgaand aan hun erkenning als havenvoertuig gecontroleerd worden en 
vervolgens jaarlijks (weerkerend) opnieuw gecontroleerd worden op een aantal administratieve 
voorschriften en technische eisen. 

Deze controles  mogen enkel uitgevoerd worden door controle-instanties die voldoen aan de 
voorwaarden gesteld in de havenverkeersverordening. 

Nadat een controle is uitgevoerd levert de controle-instantie een controlebewijs af. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een controlebewijs van conformiteit, een voorlopig 
controlebewijs en een controlebewijs van niet conformiteit. 

Elk van deze soorten van controlebewijs heeft zijn specifieke gevolgen naar geldigheidsduur van het 
controlebewijs en naar erkenning van het havenvoertuig. 
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De procedure waarin een voorlopig controlebewijs wordt uitgereikt en de aanleiding tot aflevering 
ervan, zijn tevens bepalend welke gevolgen zich aandienen op het vlak van geldigheidsduur van het 
voorlopige controlebewijs. 

 

2. Procedure controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 
of B4 

Een controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 en B4 vindt 
enkel plaats wanneer de betrokken voertuigen uitsluitend worden ingezet in combinaties met een 
maximale lengte van 18.75 meter.  

Randbemerking: Voor langere combinaties dient immers de eigenaar een verslag van een technische 
dienst zoals bepaald in artikel 16ter van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 voor te leggen wat 
dan beschouwd wordt als een controlebewijs van conformiteit. Verdere toelichting hierover in het 
document: Havengebruikers: Erkenning havenvoertuigen van categorie A4 en B4. 

In de procedure controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 of 
B4 die worden ingezet in combinaties met een maximale lengte van 18.75 meter worden enkel een 
controlebewijs van conformiteit of een voorlopig controlebewijs afgeleverd. Een controlebewijs van 
niet conformiteit wordt dus NIET afgeleverd. 

Een voorlopig controlebewijs wordt alleen afgeleverd indien het voertuig voldoet aan alle technische 
eisen maar niet voldoet aan één of meerdere administratieve voorschriften. 

 

2.1 Aflevering van een controlebewijs van conformiteit 

De controle-instantie controleert de administratieve voorschriften en de technische eisen waaraan het 
betrokken voertuig moet voldoen: 

- administratieve  voorschriften: 

 - internationale verzekeringsbewijs/groene kaart 

 - inschrijvingsbewijs als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen 

 - proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming 

 - indien van toepassing: referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig (artikel 281  
               ARAB) 

- technische eisen: 

 - alle technische eisen voor de havenvoertuigen van categorie A4 of B4 zoals bepaald in  
               de havenverkeersverordening, concreet gaat het over alle technische eisen zoals  
               vermeld in het koninklijk besluit van 16 maart 1968 met uitzondering van artikel 32bis. 

Indien het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften én aan alle technische eisen levert 
de controle-instantie een controlebewijs van conformiteit af. 

Dit controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en vormt de basis voor de erkenning van het 
havenvoertuig door de HKD. 

 

2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs 

Indien het voertuig voldoet aan alle technische eisen maar niet voldoet aan één of meerdere 
administratieve voorschriften levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 
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De geldigheidsduur ervan hangt af welke administratieve voorschriften niet orde werden bevonden. 

 

2.2.1 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen inschrijvingsbewijs als havenvoertuig 
(aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen 

Indien alleen het inschrijvingsbewijs van het voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst 
Inschrijvingen Voertuigen ontbreekt, levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. De HKD verleent een 
voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie voor dezelfde periode. Het 
havenvoertuig kan gebruikt worden maar kan niet op de openbare weg worden ingezet. 

Indien de eigenaar binnen de geldigheidsduur van het voorlopig controlebewijs aantoont dat het 
betrokken voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen werd 
ingeschreven, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig van categorie A4 of B4. 

 

2.2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen proces-verbaal van 
inschrijving/proces-verbaal van benaming, of geen referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig 
(artikel 281 ARAB) 

In dit geval levert de controle-instantie eveneens een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. De HKD verleent een 
voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie voor dezelfde periode. Het 
havenvoertuig kan gebruikt worden. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur de ontbrekende administratieve documenten 
voorlegt, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig van categorie A4 of B4. 

 

2.2.3 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen internationaal 
verzekeringsbewijs/groene kaart 

Ook in dit geval levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document voorlegt, zet de controle-
instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 
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Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig van categorie A4 of B4. 

Overzichtstabel 

Enkel combinaties met een maximale lengte van 18.75 meter! 
status Soort controlebewijs geldigheidsduur 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: ok 

Controlebewijs van 
conformiteit 

1 jaar 

Administratieve voorschriften: geen 
DIV-inschrijving 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 

 

3. Procedure jaarlijkse controle van een havenvoertuig van categorie A4 of B4 

Elk erkend havenvoertuig van categorie A4 of B4 wordt aan een jaarlijkse (weerkerende) controle 
onderworpen. De lengte van combinatie waarin deze havenvoertuigen worden ingezet speelt hierbij 
geen rol. 

Deze controle wordt uitgevoerd door een controle-instantie die voldoet aan de voorwaarden om 
controles van deze categorieën van havenvoertuigen te mogen doen. 

De controle-instantie kan volgende controlebewijzen afleveren: 

- een controlebewijs van conformiteit 
- een voorlopig controlebewijs 
- een controlebewijs van niet conformiteit. 

 

3.1 Aflevering van een controlebewijs van conformiteit 

De controle-instantie controleert de administratieve voorschriften en de technische eisen waaraan het 
betrokken voertuig moet voldoen. Welke de administratieve voorschriften precies zijn: zie hiervoor 
onder 2.1. 

Indien het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften én aan alle technische eisen levert 
de controle-instantie een controlebewijs van conformiteit af. 

Dit controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en vormt de basis voor de verdere erkenning 
van het havenvoertuig door de HKD en dit voor dezelfde duurtijd. 

Een jaarlijkse (weerkerende) controle mag  worden uitgevoerd tot 60 kalenderdagen (2 maanden) 
voorafgaand aan de einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van 
conformiteit. De geldigheidsduur van het nieuwe controlebewijs van conformiteit sluit aan bij de 
einddatum van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De verdere erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt dezelfde regel. 

 

3.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs 

3.2.1 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen internationaal 
verzekeringsbewijs/groene kaart 
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Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. De HKD schorst 
onmiddellijk de erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document voorlegt, zet de controle-
instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. De HKD heft dan de 
schorsing van de erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie op. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

 

3.2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens het niet voldoen aan andere administratieve 
voorschriften dan dit vermeld onder 3.2.1 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 90 kalenderdagen (3 maanden). De 
erkenning als havenvoertuig door de HKD blijft geldig voor dezelfde periode. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende voorlegt, zet de controle-instantie 
het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

 

3.2.3 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens het niet voldoen aan technische eisen 
andere dan zeer belangrijke 

Welke deze technische eisen zijn, wordt aangegeven op de controleformulieren die de controle-
instantie gebruikt en beantwoorden aan de voorschriften die de Vlaamse overheid ter zake oplegt. 

Illustratief: een richtingaanwijzer die wel aanwezig is op het voertuig, maar niet functioneert, wordt 
beschouwd als niet voldoen aan een technische eis die anders is dan zeer belangrijk. 

Indien bij de controle wordt vastgesteld dat aan één of meerdere van dergelijke technische eisen niet 
is voldaan, levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur die beperkt is tot 15 kalenderdagen. De 
erkenning als havenvoertuig door de HKD blijft geldig voor dezelfde periode. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur aantoont dat het betrokken havenvoertuig opnieuw 
voldoet, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 
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3.3 Aflevering van een controlebewijs van niet conformiteit 

Indien bij de controle wordt vastgesteld dat het havenvoertuig niet aan één of meerdere technische 
eisen van groot belang voldoet, wordt een controlebewijs van niet conformiteit uitgereikt. 

Welke deze technische eisen zijn, wordt aangegeven op de controleformulieren die de controle-
instanties moeten gebruiken. 

De controle-instantie levert een controlebewijs van niet conformiteit af en de HKD schorst onmiddellijk 
de erkenning als havenvoertuig. 

Overzichtstabel 

Alle combinaties ongeacht hun lengte! 
status Soort controlebewijs geldigheidsduur 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: ok 

Controlebewijs van 
conformiteit 

1 jaar 

Administratieve voorschriften: geen 
verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

90 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: kleine gebreken 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: grote gebreken 

Controlebewijs van niet 
conformiteit 

nvt 

 

4. Wat zijn de gevolgen van het verstrijken van de geldigheidsduur van een controlebewijs van 
conformiteit of een voorlopig controlebewijs? 

In beide gevallen zal de HKD de erkenning van het havenvoertuig beëindigen. De havennummerplaat 
wordt dan ook door de HKD gedesactiveerd en het voertuig mag niet langer als havenvoertuig worden 
ingezet. 

Indien de eigenaar het voertuig verder wil inzetten als havenvoertuig dient het voertuig opnieuw de 
controle te passeren. 

5. Wat zijn de gevolgen indien een controlebewijs van niet conformiteit niet tijdig wordt 
omgezet in een controlebewijs van conformiteit of in een voorlopig controlebewijs? 

Wanneer de controle-instantie een bewijs van niet conformiteit aflevert, schorst de HKD onmiddellijk 
de erkenning als havenvoertuig. Het betrokken voertuig mag niet verder worden ingezet als 
havenvoertuig en wordt de havennummerplaat gedesactiveerd. 

Indien de eigenaar van het voertuig verder wil inzetten als havenvoertuig dient hij er voor te zorgen 
dat het betrokken voertuig binnen de 4 maanden na de ingangsdatum van de schorsing van de 
erkenning als havenvoertuig opnieuw aan een controle wordt onderworpen. Deze controle moet 
resulteren in een controlebewijs van conformiteit of een voorlopig controlebewijs. 

Onderneemt de eigenaar geen actie binnen deze 4 maanden en bekomt hij voor het voertuig geen 
controlebewijs van conformiteit of een voorlopig controlebewijs, dan beëindigt de HKD de erkenning 
als havenvoertuig. 
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1.3.5 Uitzonderingsregel controle buiten het havengebied 
 

De controle van havenvoertuigen van de categorieën A4 en B4 moet uitgevoerd worden op een 
controlelijn die door de Vlaamse overheid erkend is als “keuringslijn op verplaatsing”. Deze controlelijn 
moet bovendien binnen het havengebied liggen.  

Hierop is slechts 1 uitzondering: Aangezien het aantal erkende “keuringslijnen op verplaatsing” in het 
havengebied op de Linker Scheldeoever momenteel beperkt is, mag tevens gebruik gemaakt worden 
van een controlelijn die op het grondgebied van de gemeente Beveren net buiten het havengebied ligt. 

Deze controlelijn bevindt zich in het KMO-park Aven Ackers, aan de Havinckbeekstraat die via de 
Schoorhavenweg kan bereikt worden.  

Deze route mag enkel gebruikt worden na toelating door de HKD. 

Een aanvraag tot het gebruik van deze route uitsluitend ten behoeve van de controle van 
havenvoertuigen van de categorieën A4 en B4 moet dus door de eigenaar van de betreffende 
havenvoertuigen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de controle ingediend worden bij Portvehicles. 
Vanzelfsprekend moet, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag om toelating, de precieze 
datum en uur waarop men van de route gebruik wenst te maken, zijn afgestemd tussen de eigenaar 
van de betreffende havenvoertuigen en de controle-instantie. 

Elke gebeurlijke wijziging met betrekking tot datum en/of uur van ingeplande controle moet 
onmiddellijk en voorafgaand door de eigenaar van de betreffende havenvoertuigen gemeld worden 
aan de HKD.  

De aanvraag tot het bekomen van de toelating dient te gebeuren aan de hand van het 
aanvraagformulier, dewelke u vindt op onze website www.portofantwerpbruges.com. 

 

1.4 Boorddocumenten 
 

1. Begrip 

Het betreft hier de documenten die bijkomend door de havenverkeersverordening worden opgelegd. 

Met andere woorden: Indien de hogere regelgeving van de federale of de Vlaamse overheid nog 
andere documenten vereist, dan dienen deze tevens aan boord van het havenvoertuig te zijn of in het 
bezit te zijn van de bestuurder van het havenvoertuig. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- documenten die betrekking hebben op het havenvoertuig 
- documenten die betrekking hebben op de bestuurder van het havenvoertuig. 

De documenten worden enkel vereist indien het havenvoertuig op de openbare weg wordt ingezet. 

2. Vereiste documenten 

2.1 Documenten die betrekking hebben op het havenvoertuig en zich aan boord ervan moeten 
bevinden 

Het betreft volgende documenten: 

- een kopie van het meest recente controlebewijs van het havenvoertuig 
- indien het gaat om een vergunningsplichtige relocatie van of een operationeel transport met 

een havenvoertuig: een kopie van de betreffende vergunning 
- indien het gaat om:  



  

36 
 

 een havenvoertuig van categorie A4 
 dat wordt ingezet op de hoofdwegen 
 in een combinatie met havenvoertuigen van categorie B4 
 waarvan de totale lengte groter is dan 18.75 meter: 
 een kopie van het testrapport van  de verplichte koppelinrichting op het tussenvoertuig. 

 

2.2 Documenten die betrekking hebben op de bestuurder van het havenvoertuig 

Wanneer combinaties van havenvoertuigen van categorie A4 met havenvoertuigen van categorie B4 

 - worden ingezet op de hoofdwegen en langer zijn dan 18.75 meter, of 

 - worden ingezet op andere wegen en langer zijn dan 25.25 meter 

dan dient de bestuurder ervan een kopie van het bekwaamheidsattest bij zich te hebben waaruit blijkt 
dat hij voldoet aan de voorwaarden van beroepsbekwaamheid voor het besturen van een LZV (Besluit 
van de Vlaamse regering van 23 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de 
beroepsbekwaamheid van de bestuurder van een langere en zwaardere sleep). 

 

1.5 Signalisatie havenvoertuigen 
 

1.5.1 Lichten reflectoren en signalisatie voor havenvoertuigen A1 – B1 
 

1. Begrip 

Havenvoertuigen van de categorieën A1 en B1 dienen uitgerust te zijn met de voorgeschreven lichten, 
reflectoren en signalisatie wanneer zij op de openbare weg worden ingezet. 

Naast de lichten en reflectoren voorzien in artikel 28 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 
(technisch reglement auto’s) schrijft de havenverkeersverordening bijkomende zaken in. 

De breedte, de lengte en de toerusting van de havenvoertuigen met hijs- hef- of grijpvoorzieningen 
geven aanleiding tot de verplichting bijkomende lichten en/of signalisatie te voeren op de openbare 
weg. 

 

2. Lichten, reflectoren en signalisatie voorzien in artikel 28 van het technisch reglement 

Wanneer havenvoertuigen van de categorieën A1 of B1 op de openbare weg komen moeten ze 
voorzien zijn van de lichten, reflectoren en signalisatie zoals bepaald in artikel 28 van het technisch 
reglement. 

Welke deze voorzieningen zijn is terug te vinden in de controledocumenten voor beide categorieën 
van havenvoertuigen: 

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen A1 

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen B1 

De lichten, reflectoren en hun elektrische leidingen mogen gemonteerd zijn op een afneembare 
inrichting die tijdens de verplaatsing op de openbare weg op een voldoende stevige wijze op het 
havenvoertuig is bevestigd. 

Tijdens de relocatie moeten de zwaai- en knipperlichten (zie verder) en de dimlichten ontstoken zijn. 



  

37 
 

 

3. Bijkomende voorzieningen 

3.1 Havenvoertuigen van categorie A1 

3.1.1 Zwaai- of knipperlichten 

Havenvoertuigen van categorie A1 moeten op de openbare weg 2 geel-oranje zwaai- of knipperlichten 
voeren die in werking zijn: 

- 1 op de bestuurderscabine, zichtbaar vanuit een hoek van minimaal 270° 
- 1 op de achterkant, achterwaarts zichtbaar vanuit een hoek van minimaal 180°. 

3.1.2 Havenvoertuigen van categorie A1 die breder zijn dan 3 meter 

Deze havenvoertuigen van categorie A1 moeten volgende bijkomende signalisatie voeren op de 
openbare weg: 

- in het voor- en het achteraanzicht telkens 2 panelen met diagonaal afwisselend witte en rode 
reflecterende strepen die aan weerszijden links en rechts de uiterste breedte van het 
havenvoertuig markeren. Deze panelen meten minimaal 0.15 m² en hebben vooraan een wit 
licht en achteraan een roodlicht dat steeds brandt. 

              

- op achterkant ook een paneel dat minimaal 0.25m² meet: 

          

 

3.1.3 Havenvoertuigen van categorie A1 die langer zijn dan 25.25 meter 

Deze havenvoertuigen van categorie A1 voeren op de achterkant een waarschuwingsbord met zwarte 
tekst (letters 12 cm hoog) “LET OP EXTRA LANG” en dat voldoet aan de specificaties van Bijlage 11, 
Aanhangsel XIII van het technisch reglement: 



  

38 
 

 

 

3.1.4 Havenvoertuigen van categorie A1 met hef-, hijs- of grijpvoorzieningen 

Aan de uiterste weerszijden links en rechts worden aan deze mechanismen vooraan witte lichten en 
achteraan rode lichten aangebracht die permanent branden. 

Deze lichten mogen als een stevig bevestigde afneembare inrichting geïnstalleerd zijn. 

 

3.2 Havenvoertuigen van categorie B1 

3.2.1 Zwaai- of knipperlicht 

Havenvoertuigen van categorie B1 die gesleept of getrokken worden, moeten op de openbare weg 1 
geel-oranje zwaai- of knipperlicht voeren dat in werking is. 

Dit zwaai- of knipperlicht is bevestigd op de linkerachterkant en achterwaarts zichtbaar vanuit een 
hoek van minimaal 180°. 

 

3.2.2 Havenvoertuigen van categorie B1 die breder zijn dan 3 meter 

Deze havenvoertuigen van categorie B1 moeten volgende bijkomende signalisatie voeren op de 
openbare weg: 

- in het achteraanzicht 2 panelen met diagonaal afwisselend witte en rode reflecterende strepen 
die aan weerszijden links en rechts de uiterste breedte van het havenvoertuig markeren. Deze 
panelen meten minimaal 0.15 m² en hebben een roodlicht dat steeds brandt. 

               

- op achterkant ook een paneel dat minimaal 0.25m² meet: 
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3.2.3 Havenvoertuigen van categorie B1 of de sleep waarvan ze deel uitmaken die langer zijn dan 
25.25 meter 

Deze havenvoertuigen van categorie B1 voeren op de achterkant een waarschuwingsbord met zwarte 
tekst (letters 12 cm hoog) “LET OP EXTRA LANG” en dat voldoet aan de specificaties van Bijlage 11, 
Aanhangsel XIII van het technisch reglement: 

 

1.5.2 Lichten, reflectoren en signalisatie voor havenvoertuigen A2 – B2 – A3 – B3 – 
A4 – B4 
 

1. Begrip 

Havenvoertuigen van de categorieën A2, B2, A3, B3, A4 en B4 dienen uitgerust te zijn met de 
voorgeschreven lichten, reflectoren en signalisatie wanneer zij op de openbare weg worden ingezet. 

Naast de lichten en reflectoren voorzien in artikel 28 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 
(technisch reglement auto’s) schrijft de havenverkeersverordening bijkomende zaken in. 

De breedte en de lengte geven aanleiding tot de verplichting bijkomende lichten en/of signalisatie te 
voeren op de openbare weg. 

 

2. Lichten, reflectoren en signalisatie voorzien in artikel 28 van het technisch reglement 

Wanneer havenvoertuigen van de categorieën A2, B2, A3, B3, A4 of B4 op de openbare weg komen 
moeten ze voorzien zijn van de lichten, reflectoren en signalisatie zoals bepaald in artikel 28 van het 
technisch reglement. 

Welke deze voorzieningen zijn is terug te vinden in de controledocumenten voor volgende categorieën 
van havenvoertuigen: 

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen A2 

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen B2 

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen A3 

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen B3. 

Enkel voor de havenvoertuigen van de categorieën A2, B2, A3 en B3: De lichten, reflectoren en hun 
elektrische leidingen mogen gemonteerd zijn op een afneembare inrichting die tijdens de verplaatsing 
op de openbare weg op een voldoende stevige wijze op het havenvoertuig is bevestigd. 

 

3. Bijkomende voorzieningen 

3.1 Havenvoertuigen van categorie A2, A3 en A4 

3.1.1 Zwaai- of knipperlichten 

Havenvoertuigen van de categorieën A2 en A3 moeten op de openbare weg 2 geel-oranje zwaai- of 
knipperlichten voeren: 
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- 1 op de bestuurderscabine, zichtbaar vanuit een hoek van minimaal 270° 
- 1 op de achterkant, achterwaarts zichtbaar vanuit een hoek van minimaal 180°. 

Wanneer het havenvoertuig fungeert als trekkend voertuig in een sleep volstaat het zwaai- of 
knipperlicht op de bestuurderscabine. 

De voorgeschreven zwaai- en knipperlichten én de dimlichten moeten tijdens het operationeel 
transport steeds in werking zijn. 

 

3.1.2 Havenvoertuigen van de categorieën A2, A3 en A4  die met inbegrip van hun lading breder zijn 
dan 3 meter  

Deze havenvoertuigen moeten volgende bijkomende signalisatie voeren op de openbare weg: 

- in het voor- en het achteraanzicht telkens 2 panelen met diagonaal afwisselend witte en rode 
reflecterende strepen die aan weerszijden links en rechts de uiterste breedte van het 
havenvoertuig of de vervoerde lading markeren. Deze panelen meten minimaal 0.15 m² en 
hebben vooraan een wit licht en achteraan een roodlicht dat steeds brandt. 

                

Wanneer het havenvoertuig fungeert als trekkend voertuig in een sleep 

én 

de getrokken havenvoertuigen of hun lading minstens even breed zijn als het trekkend voertuig 

dan moeten enkel de 2 voorgeschreven panelen in het vooraanzicht met bijhorend wit licht voorzien 
worden.  

- op achterkant ook een paneel dat minimaal 0.25m² meet indien het havenvoertuig als 
enkelvoudig voertuig het operationele transport uitvoert: 

               

3.1.3 Havenvoertuigen van categorie A2, A3 en A4 die met inbegrip van de vervoerde lading langer 
zijn dan 25.25 meter 
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Deze havenvoertuigen voeren op de achterkant een waarschuwingsbord met zwarte tekst (letters 12 
cm hoog) “LET OP EXTRA LANG” en dat voldoet aan de specificaties van Bijlage 11, Aanhangsel XIII 
van het technisch reglement: 

 

 

3.2 Havenvoertuigen van categorie B2, B3 en B4 

3.2.1 Havenvoertuigen van categorie B2, B3 en B4 die met inbegrip van hun lading breder zijn dan 3 
meter  

Deze havenvoertuigen moeten volgende bijkomende signalisatie voeren op de openbare weg: 

- in het achteraanzicht 2 panelen met diagonaal afwisselend witte en rode reflecterende strepen 
die aan weerszijden links en rechts de uiterste breedte van het havenvoertuig of hun lading 
markeren. Deze panelen meten minimaal 0.15 m² en hebben een roodlicht dat steeds brandt. 

             

- op achterkant van het havenvoertuig, of van het laatste havenvoertuig in een sleep, ook een 
paneel dat minimaal 0.25m² meet: 

             

 

3.2.2 Havenvoertuigen van categorie B2, B3 en B4 of de sleep waarvan ze deel uitmaken telkens met 
inbegrip van hun lading die langer zijn dan 25.25 meter 

Deze havenvoertuigen die met inbegrip van hun lading langer zijn dan 25.25 meter of het laatste 
voertuig zijn van een sleep met inbegrip van de lading langer dan 25.25 meter  voeren op de 
achterkant een waarschuwingsbord met zwarte tekst (letters 12 cm hoog) “LET OP EXTRA LANG” en 
dat voldoet aan de specificaties van Bijlage 11, Aanhangsel XIII van het technisch reglement: 
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2. Informatie voor de controle-instanties 
 

2.1 Algemeen 
 

2.1.1 Controles havenvoertuigen A1 – B1 – A2 – B2 – A3 – B3 
 

1. Begrip 

Een voertuig moer erkend worden als havenvoertuig van de categorieën A1, B1, A2, B2, A3 of B3 
door de HKD om onder toepassing te kunnen vallen van de havenverkeersverordening. 

Deze erkenning wordt door de HKD verleend op basis van een controle op de administratieve en 
technische eisen.  

Deze controle wordt uitgevoerd door een controle-instantie die erkend wordt door de HKD en dus 
voldoet aan de voorwaarden van de havenverkeersverordening om controles van havenvoertuigen 
van deze categorieën te mogen doen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- de controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, B1, A2, 
B2, A3 en B3 

- de wederkerende jaarlijkse controle van deze erkende havenvoertuigen. 

 

2. De controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, B1, A2, 
B2, A3 of B3 

De eigenaar die een voertuig wil laten erkennen als havenvoertuig in de categorieën A1, B1, A2, B2, 
A3 of B3 moet dit voertuig eerst laten controleren door een controle-instantie erkend door de HKD en 
dus voldoet aan de voorwaarden om controles voor deze categorieën van havenvoertuigen te mogen 
doen. 

De controle vindt plaats binnen het gebied waar de havenverkeersverordening van toepassing is. Dit 
kan dus op de terminals en de bedrijventerreinen indien daar de controlevoorzieningen aanwezig zijn 
om de controles behoorlijk te kunnen uitvoeren. De controle-instantie oordeelt daarover. Indien de 
controle-instantie oordeelt dat de controlevoorzieningen op de door de eigenaar van het betrokken 
voertuig voorgestelde locatie niet afdoend zijn, kan de controle-instantie een locatie voorstellen die 
wel beantwoord op het vlak van controlevoorzieningen.  

Controle-instanties zullen door de Federale Overheidsdienst Economie ge-audit worden op het 
naleven van de kwaliteitseisen waaraan controles moeten voldoen. De verwerving of het behoud van 
de vereiste BELAC-accreditatie is afhankelijk onder meer van hoe controle-instanties omgaan met de 
beoordeling van de locaties waar controles kunnen doorgaan. 
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De controle-instantie controleert de administratieve en technische eisen die voor de betrokken 
categorie van havenvoertuig door de havenverkeersverordening worden opgelegd.  

Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig voldoet aan alle 
administratieve én technische eisen wordt een controlebewijs van conformiteit afgeleverd door de 
controle-instantie. 

Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig wél voldoet alle technische 
eisen maar niet aan alle administratieve eisen wordt een voorlopig controlebewijs afgeleverd door 
de controle-instantie. 

De verschillende controlebewijzen worden verder toegelicht in het document Controle-instanties: 
welke controlebewijzen worden afgeleverd en hun geldigheidsduur. 

In beide voorgaande gevallen brengt de controle-instantie de havennummerplaat aan: 

- op de linkerkant ter hoogte van de bestuurdersplaats voor een havenvoertuig van categorie 
A1, A2 of A3 

- op de achterzijde van het havenvoertuig van categorie B1, B2 of B3. 

(Bij een containerchassis dient er door de eigenaar een plaat (afmetingen 30cm x 12cm) te worden 
voorzien waarop de havennummerplaat kan worden aangebracht) 

 

3. De jaarlijkse controle 

Elk erkend havenvoertuig van de categorie A1, B1, A2, B2, A3 en B3 moet vervolgens jaarlijks 
gecontroleerd worden door een controle-instantie die erkend is door de HKD en dus voldoet aan de 
voorwaarden om controles van deze categorieën van havenvoertuigen te mogen doen. 

Deze (weerkerende) jaarlijkse controle is nodig omdat een erkenning van een havenvoertuig 
samenhangt met de geldigheidsduur van het controlebewijs van conformiteit dat naar aanleiding van 
een eerdere controle werd verstrekt.  

Deze jaarlijkse controles mogen voor de einddatum van de geldigheid van het voorafgaand 
afgeleverde controlebewijs van conformiteit worden uitgevoerd. Om validiteit van deze jaarlijkse 
controles zo hoog mogelijk te houden, dient de uitvoering ervan zo dicht mogelijk te liggen bij de 
einddatum van dit eerder afgeleverde controlebewijs. Een voorafgaande tolerantieperiode van 60 
kalenderdagen (of 2 maanden) geldt hierbij als aanvaardbaar. Van de controle-instanties wordt 
verwacht dat zij dit tijdsperspectief bewaken. 

 

4. De ambtshalve controle 

Wanneer de HKD of politiediensten van oordeel zijn dat een havenvoertuig van categorie A1, B1, A2, 
B2, A3 of B3 zich in een staat bevindt die de veiligheid van de bestuurder of van andere 
weggebruikers in het gedrang kan brengen, dan kunnen zij het betrokken havenvoertuig tegenhouden 
en opleggen dat dit havenvoertuig, vooral het verder kan gebruikt worden, een nieuwe controle moet 
passeren. 

Dezelfde maatregel kan worden opgelegd indien het risico bestaat dat het havenvoertuig schade kan 
toebrengen aan de weginfrastructuur en de kunstwerken (bruggen en sluizen) of vervuilend is. 
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2.1.2 Controles havenvoertuigen A4 – B4 
 

1. Begrip 

Een voertuig moer erkend worden als havenvoertuig van categorie A4 of B4 door de HKD om onder 
toepassing te kunnen vallen van de havenverkeersverordening. 

Deze erkenning wordt door de HKD verleend op basis van een controle op de administratieve en 
technische eisen.  

Deze controle wordt uitgevoerd door een controle-instantie die voldoet aan de voorwaarden van de 
havenverkeersverordening om controles van havenvoertuigen van categorie A4 en B4 te mogen doen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- de controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 en B4 
- de wederkerende jaarlijkse controle van deze erkende havenvoertuigen. 

 

2. De controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 en B4 

De procedure hangt af van de lengte van de combinatie waarin de havenvoertuigen van categorie A4 
en B4 worden ingezet. 

2.1 Combinaties van havenvoertuigen van A4 en B4 met een maximale lengte van 18.75 meter 

De eigenaar die een voertuig wil laten erkennen als havenvoertuig in de categorie A4 of B4 moet dit 
voertuig eerst laten controleren door een controle-instantie die voldoet aan de voorwaarden om 
controles voor deze categorieën van havenvoertuigen te mogen doen. 

De controle moet uitgevoerd worden op een controlelijn die door de Vlaamse overheid erkend is als 
“keuringslijn op verplaatsing”. Deze controlelijn moet bovendien binnen het havengebied liggen.  

Hierop is slechts 1 uitzondering: Aangezien het aantal erkende “keuringslijnen op verplaatsing” in het 
havengebied op de Linker Scheldeoever momenteel beperkt is, mag tevens gebruik gemaakte worden 
van een controlelijn die op het grondgebied van de gemeente Beveren net buiten het havengebied ligt. 
Steeds dient hiervoor vooraf toelating te worden verleend door de HKD. Deze procedure wordt verder 
toegelicht in het document Controle van havenvoertuigen buiten het havengebied: procedure 
verlening toelating. 

De controle-instantie controleert de administratieve en technische eisen die voor de betrokken 
categorie van havenvoertuig door de havenverkeersverordening worden opgelegd.  

Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig voldoet aan alle 
administratieve én technische eisen wordt een controlebewijs van conformiteit afgeleverd door de 
controle-instantie. 

Nadat de controle werd uitgevoerd en werd vastgesteld dat het voertuig wél voldoet alle technische 
eisen maar niet aan alle administratieve eisen wordt een voorlopig controlebewijs afgeleverd door 
de controle-instantie. 

De verschillende controlebewijzen worden verder toegelicht in het document Controle-instanties: 
welke controlebewijzen worden afgeleverd en hun geldigheidsduur. 

In beide voorgaande gevallen brengt de controle-instantie de havennummerplaat aan: 

- op de linkerkant ter hoogte van de bestuurdersplaats voor een havenvoertuig van categorie 
A4 

- op de achterzijde van het havenvoertuig van categorie B4. 
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(Bij een containerchassis dient er door de eigenaar een plaat (afmetingen 30cm x 12cm) te worden 
voorzien waarop de havennummerplaat kan worden aangebracht) 

 

2.2 Combinaties van havenvoertuigen van A4 en B4 met een lengte van meer dan 18.75 meter 

In dit geval komt de eigenaar niet eerst aankloppen bij een controle-instantie. 

De eigenaar moet een verslag aanvragen bij een erkende technische dienst naar keuze. 

Er zijn op dit ogenblik 2 technische diensten die in Vlaanderen de vereiste kwalificatie hebben om een 
dergelijk technisch verslag af te leveren: 

- Vinçotte, Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, telefoon +32 2 674 57 11 

en 

- ESTL, Wafelstraat 46, 8540 Deerlijk, telefoon +32 56 77 00. 

Dit verslag vervangt de controle uitgevoerd door een controle-instantie. 

Dit betekent dan ook dat een controle-instantie voor deze combinaties van havenvoertuigen van 
categorie A4 en B4 pas optreedt wanneer de eerstvolgende jaarlijkse controle van deze 
havenvoertuigen moet worden uitgevoerd. 

 

3. De jaarlijkse controle 

Elk erkend havenvoertuig van de categorie A4 of B4 moet vervolgens jaarlijks gecontroleerd worden 
door een controle-instantie die voldoet aan de voorwaarden om controles van deze categorieën van 
havenvoertuigen te mogen doen. 

Deze (weerkerende) jaarlijkse controle is nodig omdat een erkenning van een havenvoertuig 
samenhangt met de geldigheidsduur van het controlebewijs van conformiteit dat naar aanleiding van 
een eerdere controle werd verstrekt.  

Voor de jaarlijkse controle wordt geen onderscheid gemaakt inzake de lengte van de combinatie 
waarin de erkende havenvoertuigen van de categorieën A4 en B4 worden ingezet. 

Dit betekent dus dat alle erkende havenvoertuigen van deze categorieën voor hun jaarlijkse 
(weerkerende) controle een controle-instantie moeten passeren die voldoet aan de voorwaarden om 
deze controles te kunnen doen. 

Deze jaarlijkse controles mogen voor de einddatum van de geldigheid van het voorafgaand 
afgeleverde controlebewijs van conformiteit worden uitgevoerd. Om validiteit van deze jaarlijkse 
controles zo hoog mogelijk te houden, dient de uitvoering ervan zo dicht mogelijk te liggen bij de 
einddatum van dit eerder afgeleverde controlebewijs. Een voorafgaande tolerantieperiode van 60 
kalenderdagen (of 2 maanden) geldt hierbij als aanvaardbaar. Van de controle-instanties wordt 
verwacht dat zij dit tijdsperspectief bewaken. 

 

4. De ambtshalve controle 

Wanneer de HKD of politiediensten van oordeel zijn dat een havenvoertuig van categorie A4 of B4 
zich in een staat bevindt die de veiligheid van de bestuurder of van andere weggebruikers in het 
gedrang kan brengen, dan kunnen zij het betrokken havenvoertuig tegenhouden en opleggen dat dit 
havenvoertuig, vooral het verder kan gebruikt worden, een nieuwe controle moet passeren. 
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Dezelfde maatregel kan worden opgelegd indien het risico bestaat dat het havenvoertuig schade kan 
toebrengen aan de weginfrastructuur en de kunstwerken (bruggen en sluizen) of vervuilend is. 

 

2.2 Plaats van de controle 
 

2.2.1 Plaats controle havenvoertuigen A1 – B1 – A2 – B2 – A3 – B3 
 

Havenvoertuigen mogen het havengebied Antwerpen niet verlaten. 

Dit impliceert dat de controle van havenvoertuigen van de categorieën A1, B1, A2, B2, A3 en B3 moet 
gebeuren op een plaats binnen het havengebied. 

In vrijwel alle gevallen zijn de bedrijfsterreinen en de terminals waar de havenvoertuigen hun 
thuisbasis hebben afdoende toegerust om de controle ervan op een kwalitatieve manier te kunnen 
uitvoeren. 

De beoordeling hiervan berust evenwel bij de controle-instantie zelf. Indien deze oordeelt dat op het 
betrokken bedrijfsterrein of terminal niet de vereiste infrastructuur of toerusting voorhanden is, kan de 
controle-instantie beslissen dat de controle op een locatie binnen het havengebied moet gebeuren die 
wel beantwoordt aan de kwalitatieve vereisten. 

Controle-instanties worden in het kader van de BELAC-accreditatie ge-audit. De beoordeling van de 
plaats waar ze de controles laten doorgaan maakt daar onderdeel van uit. Een ongunstig 
auditresultaat kan leiden tot een verlies van de vereiste BELAC-accreditatie en dus ook tot de 
intrekking van de erkenning als controle-instantie door de HKD. 

 

2.2.2 Uitzonderingsregel controle buiten het havengebied 
 

De controle van havenvoertuigen van de categorieën A4 en B4 moet uitgevoerd worden op een 
controlelijn die door de Vlaamse overheid erkend is als “keuringslijn op verplaatsing”. Deze 
controlelijn moet bovendien binnen het havengebied liggen.  

Hierop is slechts 1 uitzondering: Aangezien het aantal erkende “keuringslijnen op verplaatsing” in 
het havengebied op de Linker Scheldeoever momenteel beperkt is, mag tevens gebruik gemaakt 
worden van een controlelijn die op het grondgebied van de gemeente Beveren net buiten het 
havengebied ligt. 

Deze controlelijn bevindt zich in het KMO-park Aven Ackers, aan de Havinckbeekstraat die via de 
Schoorhavenweg kan bereikt worden.  

Deze route mag enkel gebruikt worden na toelating door de HKD. 

Een aanvraag tot het gebruik van deze route uitsluitend ten behoeve van de controle van 
havenvoertuigen van de categorieën A4 en B4 moet dus door de eigenaar van de betreffende 
havenvoertuigen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de controle ingediend worden bij 
Portvehicles. 

Vanzelfsprekend moet, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag om toelating, de precieze 
datum en uur waarop men van de route gebruik wenst te maken, zijn afgestemd tussen de 
eigenaar van de betreffende havenvoertuigen en de controle-instantie. 
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Elke gebeurlijke wijziging met betrekking tot datum en/of uur van ingeplande controle moet 
onmiddellijk en voorafgaand door de eigenaar van de betreffende havenvoertuigen gemeld 
worden aan de HKD.  

De aanvraag tot het bekomen van de toelating dient te gebeuren aan de hand van bijgevoegd 
formulier (dit formulier vindt u ook op onze website www.portofantwerpbruges.com) 

 

2.3 Erkenning controle-instanties 
 

2.3.1 Controle-instanties havenvoertuigen A1- B1 – A2 – B2 – A3 – B3 
 

1. Begrip 

Havenvoertuigen moeten periodiek gecontroleerd (“gekeurd”) worden op een aantal administratieve 
voorschriften en technische eisen. 

Deze controles (“keuringen”) mogen enkel uitgevoerd worden door controle-instanties die voldoen aan 
de voorwaarden gesteld in de havenverkeersverordening. 

De HKD ziet hierop toe en verleent een erkenning die 2 jaar geldt aan de instanties die aan de 
voorwaarden voldoen.  

Enkel controle-instanties erkend door de HKD kunnen controles van havenvoertuigen onder 
toepassing van de havenverkeersverordening uitvoeren. Een controle uitgevoerd door een niet door 
HKD erkende controle-instantie kan nooit leiden tot de erkenning als havenvoertuig van het 
gecontroleerde voertuig ! 

 

2. Voorwaarden waaraan controle-instanties moeten voldoen om controles van 
havenvoertuigen van de categorieën A1, B1, A2, B2, A3 en B3 te mogen doen 

Er zijn 2 voorwaarden waaraan deze instanties moeten voldoen: 

2.1 Bezit van de vereiste BELAC-accreditatie 

De controle-instantie moet beschikken over de BELAC-accreditatie (EN ISO IEC 17020) voor de 
controle van havenvoertuigen en voor de controle van hijs- en hefwerktuigen. 

Verdere info en de aanvraag tot het bekomen van deze BELAC-accreditatie moet gericht worden aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federale Overheidsdienst Economie 

BELAC 

Northgate 

Koning Albert II-laan 16 

1000 Brussel 

Telefoon: +32 2 277 54 34 

Mail: belac@economie.fgov.be 
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Overgangsmaatregel: 

Deze BELAC-accreditatie werd nog maar zeer recentelijk uitgebreid naar de controle van 
havenvoertuigen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat deze BELAC-accreditatie nog niet werd 
verleend. 

Daarom werd in de havenverkeersverordening een overgangsmaatregel ingeschreven: Instanties die 
deze BELAC-accreditatie nog niet verwierven maar wel reeds de aanvraag daartoe indienden bij de 
Federale Overheidsdienst Economie kunnen toch een tijdelijke erkenning als controle-instantie krijgen 
van de HKD. Vanzelfsprekend moet de instantie wel voldoen aan de voorwaarde 2.2 inzet van 
gekwalificeerd personeel. 

Onder 3. Erkenningsprocedure wordt de overgangsmaatregel verder toegelicht. 

2.2 Inzet van gekwalificeerd personeel 

Zolang de vereiste BELAC-accreditatie niet werd verworven, dient de instantie te verklaren de 
controles te zullen uitvoeren met daartoe gekwalificeerd personeel. 

Het koninklijk besluit van 23 december 1994 bepaalt in bijlage 2 aan welke vereisten dit personeel 
moet voldoen: 

De personeelsleden die de controles zullen uitvoeren dienen: 

1. in het bezit te zijn van een diploma technisch onderwijs  
2. tenminste 3 jaar ervaring te hebben met voertuigen op het vlak van mechanica,     

dynamica, voertuigendynamiek, verbrandingsmotoren, materialen, elektronica,   
elektriciteit, elektronische onderdelen van voertuigen en IT-toepassingen 

3. in het bezit te zijn van een getuigschrift van beroepsbekwaamheid (afgeleverd na               
opleiding en examen) op het vlak van voertuigtechnologie (remmen, stuurinrichting, 
lichtinstallaties, zichtvelden, assen, wielen en banden, chassis en carrosserie, 
overlastfactoren, emissies, aanvullende vereisten inzake speciale voertuigen), 
controlemethodes en beoordeling van gebreken. 

 

3. Erkenningsprocedure voor instanties die controles van havenvoertuigen van de categorieën 
A1, B1, A2, B2, A3 en B3 

Algemeen: de instantie dient steeds een aanvraag om erkenning in bij de HKD 
(Portvehicles@portofantwerpbruges.com). 

3.1 Erkenningsprocedure indien de instantie de vereiste BELAC-accreditatie heeft 

De instantie voegt bij haar aanvraag om erkenning een kopie toe van de BELAC-accreditatie (EN ISO 
IEC 17020). 

De HKD verleent vervolgens de erkenning als controle-instantie. Deze erkenning geldt voor 2 jaar. 

Tijdens deze periode zal de erkende controle-instantie periodiek door de dienst BELAC van de 
Federale Overheidsdienst Economie onderworpen worden aan een audit waarin gepeild wordt of de 
instantie verder voldoet aan de normen die voorop gesteld worden voor de BELAC-accreditatie (EN 
ISO IEC 17020). 

 

3.2 Erkenningsprocedure indien de instantie de vereiste BELAC-accreditatie nog niet heeft 
(=OVERGANGSMAATREGEL!) 

De instantie voegt bij haar aanvraag om erkenning volgende documenten toe: 
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- een kopie van de aanvraag die de instantie indiende bij de Dienst BELAC van de Federale 
Overheidsdienst Economie tot het bekomen van de BELAC-accreditatie (EN ISO IEC 17020) 

- een kopie van de BELAC-accreditatie voor de keuring van hijs- en hefwerktuigen 
- een verklaring dat de instantie bij de controles gekwalificeerd personeel zal inzetten dat 

voldoet aan de vereisten van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 (zie 
hoger onder 2.2). 

De HKD verleent vervolgens een voorlopige erkenning met een geldigheidsduur van 1 jaar. 

Zodra de instantie de vereiste BELAC-accreditatie (EN ISO IEC 17020) verwerft, dient ze een kopie 
hiervan in bij de HKD. De voorlopige erkenning wordt door de HKD omgezet in een erkenning zoals 
vermeld in 3.1. Deze erkenning geldt 2 jaar die ingaan op de datum waarop de eerdere voorlopige 
erkenning door de HKD werd verleend. 

 

4. Intrekking van de erkenning of de voorlopige erkenning 

De HKD gaat over tot de intrekking van de verleende erkenning of de verleende voorlopige erkenning 
indien: 

- de controle-instantie niet langer voldoet aan één of meerdere erkenningsvoorwaarden 
- de HKD vaststelt dat de controle-instantie de controle van havenvoertuigen niet conform de 

bepalingen van de havenverkeersverordening uitvoert. 

Door de intrekking van de erkenning kan de instantie niet langer controles van havenvoertuigen 
uitvoeren die leiden tot de erkenning of de verderzetting van de erkenning van deze havenvoertuigen. 

 

2.3.2 Controle-instanties havenvoertuigen A4 – B4 
 

1. Begrip 

Havenvoertuigen moeten periodiek gecontroleerd (“gekeurd”) worden op een aantal administratieve 
voorschriften en technische eisen. 

Deze controles (“keuringen”) mogen enkel uitgevoerd worden door controle-instanties die voldoen aan 
de voorwaarden gesteld in de havenverkeersverordening. 

De HKD ziet hierop toe. 

 

2. Voorwaarden waaraan controle-instanties moeten voldoen om controles van 
havenvoertuigen van de categorieën A4 en B4 te mogen doen 

Er zijn 2 voorwaarden waaraan deze instanties moeten voldoen. 

2.1 Erkenning als instelling belast met de controle op voertuigen die in het verkeer worden gebracht 

De controle-instantie moet erkend zijn door de Vlaamse minister bevoegd voor verkeersveiligheid. 

Deze erkenning wordt afgeleverd indien de instantie voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen 
in het koninklijk besluit van 23 december 1994 zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest. 

Op hoofdlijnen betekent zulks dat de controle-instantie moet beantwoorden aan de voorwaarden die 
opgelegd worden aan de instellingen die “reguliere autokeuringen” mogen uitvoeren. 
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2.2 Erkenning als keuringslijn op verplaatsing 

Ook hier vormt het koninklijk besluit van 23 december 1994 zoals van toepassing in het Vlaamse 
Gewest de basis. 

Meer bepaald worden in hoofdstuk 3 van dit koninklijk besluit de voorwaarden vastgesteld waaronder 
een keuring op verplaatsing moet gebeuren. 

Het betreft hier onder meer volgende zaken: 

- de lijn (keuringslocatie) waarop de keuring gebeurt, moet erkend zijn door de Vlaamse 
minister bevoegd voor verkeersveiligheid en, 

- de uitvoering van de keuring gebeurt volgens een strikt kader inzake planning en 
personeelsinzet vanwege de keuringsinstantie. 

 

3. Waarom worden deze specifieke vereisten gevraagd? 

Havenvoertuigen van de categorieën A4 en B4 moeten aan vrijwel alle technische eisen voldoen die 
gesteld worden aan “reguliere” voertuigen zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 15 maart 
1968 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren.  

Dit impliceert dat de controle van havenvoertuigen van de categorieën A4 en B4 behoorlijk uitgebreid 
zijn, aan de hand van meer gesofisticeerde toestellen en in afdoend toegeruste infrastructuur moet 
gebeuren 

Deze omstandigheden zijn in de regel niet voorhanden op de “thuisbasis” van deze havenvoertuigen, 
zijnde de terminals en de bedrijventerreinen in het havengebied. 

De controle (“keuring”) zal bijgevolg op verplaatsing gebeuren, meer bepaald op locaties die voorzien 
zijn de benodigde toerusting en moet de uitvoering van de controle gebeuren in omstandigheden die 
vergelijkbaar zijn met de “reguliere” technische keuring van niet-havenvoertuigen. 

 

4. Procedure te volgen door instanties die controles van havenvoertuigen van de categorieën 
A4 en B4 willen doen 

Deze instanties melden zich aan bij de HKD en maken volgende documenten over: 

- de Vlaamse ministeriële erkenning als instelling belast met de controle op voertuigen die in 
het verkeer worden gebracht 

en 

- de Vlaamse ministeriële erkenning als keuringslijn op verplaatsing. 

Na ontvangst van deze documenten doet de HKD terugmelding en kunnen de instanties aan de slag 
als controle-instanties voor havenvoertuigen van de categorieën A4 en B4. 

De HKD zal tweejaarlijks de geldigheid van de vereiste erkenningen verifiëren. 
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2.4 Uitvoering controles 
 

2.4.1 Soorten controles/ bewijzen havenvoertuigen A1 – B1 – A2 – B2 – A3 – B3  
 

1. Begrip 

Voertuigen moeten voorafgaand aan hun erkenning als havenvoertuig gecontroleerd worden en 
vervolgens jaarlijks (weerkerend) opnieuw gecontroleerd worden op een aantal administratieve 
voorschriften en technische eisen. 

Deze controles  mogen enkel uitgevoerd worden door controle-instanties die erkend werden door de 
HKD. 

Nadat een controle is uitgevoerd levert de controle-instantie een controlebewijs af. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een controlebewijs van conformiteit, een voorlopig 
controlebewijs en een controlebewijs van niet conformiteit. 

Elk van deze soorten van controlebewijs heeft zijn specifieke gevolgen naar geldigheidsduur van het 
controlebewijs en naar erkenning van het havenvoertuig. 

De procedure waarin een voorlopig controlebewijs wordt uitgereikt en de aanleiding tot aflevering 
ervan, zijn tevens bepalend welke gevolgen zich aandienen op het vlak van geldigheidsduur van het 
voorlopige controlebewijs. 

 

2. Procedure controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, 
B1, A2, B2, A3 of B3 

In de procedure controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, B1, 
A2, B2, A3 en B3 worden enkel een controlebewijs van conformiteit of een voorlopig controlebewijs 
afgeleverd. Een controlebewijs van niet conformiteit wordt dus NIET afgeleverd. 

Een voorlopig controlebewijs wordt alleen afgeleverd indien het voertuig voldoet aan alle technische 
eisen maar niet voldoet aan één of meerdere administratieve voorschriften. 

2.1 Aflevering van een controlebewijs van conformiteit 

De controle-instantie controleert de administratieve voorschriften en de technische eisen waaraan het 
betrokken voertuig moet voldoen: 

- administratieve  voorschriften: 
 internationale verzekeringsbewijs/groene kaart 
 inschrijvingsbewijs als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen 
 proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming 
 indien van toepassing: referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig (artikel 281         

ARAB) 
- technische eisen: 

 alle technische eisen voor de havenvoertuigen van categorie A1, B1, A2, B2, A3 of B3   
zoals bepaald in de havenverkeersverordening; deze worden meer concreet  
weergegeven op de controleformulieren die de controle-instanties moeten gebruiken. 

Indien het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften én aan alle technische eisen levert 
de controle-instantie een controlebewijs van conformiteit af. 

Dit controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en vormt de basis voor de erkenning van het 
havenvoertuig door de HKD. 
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2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs 

Indien het voertuig voldoet aan alle technische eisen maar niet voldoet aan één of meerdere 
administratieve voorschriften levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

De geldigheidsduur ervan hangt af welke administratieve voorschriften niet orde werden bevonden. 

 

2.2.1 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen inschrijvingsbewijs als havenvoertuig 
(aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen 

Indien alleen het inschrijvingsbewijs van het voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst 
Inschrijvingen Voertuigen ontbreekt, levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. De HKD verleent een 
voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie voor dezelfde periode. Het 
havenvoertuig kan gebruikt worden maar kan niet op de openbare weg worden ingezet. 

Indien de eigenaar binnen de geldigheidsduur van het voorlopig controlebewijs aantoont dat het 
betrokken voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen werd 
ingeschreven, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie. 

 

2.2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen proces-verbaal van 
inschrijving/proces-verbaal van benaming, of geen referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig 
(artikel 281 ARAB) 

In dit geval levert de controle-instantie eveneens een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. De HKD verleent een 
voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie voor dezelfde periode. Het 
havenvoertuig kan gebruikt worden. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur de ontbrekende administratieve documenten 
voorlegt, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie. 

 

2.2.3 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen internationaal 
verzekeringsbewijs/groene kaart 

Ook in dit geval levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. 
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Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document voorlegt, zet de controle-
instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig in de betreffende categorie. 

Overzichtstabel 

status Soort controlebewijs geldigheidsduur 
Administratieve voorschriften: ok 

Technische eisen: ok 
Controlebewijs van 

conformiteit 
1 jaar 

Administratieve voorschriften: geen 
DIV-inschrijving 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 

 

3. Procedure jaarlijkse controle van een havenvoertuig van categorie A1, B1, A2, B2, A3 of B3 

Elk erkend havenvoertuig van deze categorieën wordt aan een jaarlijkse (weerkerende) controle 
onderworpen.  

De controle-instantie kan volgende controlebewijzen afleveren: 

- een controlebewijs van conformiteit 
- een voorlopig controlebewijs 
- een controlebewijs van niet conformiteit. 

 

3.1 Aflevering van een controlebewijs van conformiteit 

De controle-instantie controleert de administratieve voorschriften en de technische eisen waaraan het 
betrokken voertuig moet voldoen. Welke de administratieve voorschriften precies zijn: zie hiervoor 
onder 2.1. 

Indien het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften én aan alle technische eisen levert 
de controle-instantie een controlebewijs van conformiteit af. 

Dit controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en vormt de basis voor de verdere erkenning 
van het havenvoertuig door de HKD en dit voor dezelfde duurtijd. 

Een jaarlijkse (weerkerende) controle mag  worden uitgevoerd tot 60 kalenderdagen (2 maanden) 
voorafgaand aan de einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van 
conformiteit. De geldigheidsduur van het nieuwe controlebewijs van conformiteit sluit aan bij de 
einddatum van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De verdere erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt dezelfde regel. 

 

3.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs 

3.2.1 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen internationaal 
verzekeringsbewijs/groene kaart 
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Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. De HKD schorst 
onmiddellijk de erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document voorlegt, zet de controle-
instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. De HKD heft dan de 
schorsing van de erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie op. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

 

3.2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens het niet voldoen aan andere administratieve 
voorschriften dan dit vermeld onder 3.2.1 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 90 kalenderdagen (3 maanden). De 
erkenning als havenvoertuig door de HKD blijft geldig voor dezelfde periode. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende voorlegt, zet de controle-instantie 
het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

 

3.2.3 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens het niet voldoen aan technische eisen 
andere dan zeer belangrijke 

Welke deze technische eisen zijn, wordt aangegeven op de controleformulieren die de controle-
instanties moeten gebruiken. 

Illustratief: een richtingaanwijzer die wel aanwezig is op het voertuig, maar niet functioneert, wordt 
beschouwd als niet voldoen aan een technische eis die anders is dan zeer belangrijk. 

Indien bij de controle wordt vastgesteld dat aan één of meerdere van dergelijke technische eisen niet 
is voldaan, levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur die beperkt is tot 15 kalenderdagen. De 
erkenning als havenvoertuig door de HKD blijft geldig voor dezelfde periode. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur aantoont dat het betrokken havenvoertuig opnieuw 
voldoet, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 
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3.3 Aflevering van een controlebewijs van niet conformiteit 

Welke deze technische eisen zijn, wordt aangegeven op de controleformulieren die de controle-
instanties moeten gebruiken. 

De controle-instantie levert een controlebewijs van niet conformiteit af en de HKD schorst onmiddellijk 
de erkenning als havenvoertuig. 

Overzichtstabel 

status Soort controlebewijs geldigheidsduur 
Administratieve voorschriften: ok 

Technische eisen: ok 
Controlebewijs van 

conformiteit 
1 jaar 

Administratieve voorschriften: geen 
verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

90 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: kleine gebreken 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: grote gebreken 

Controlebewijs van niet 
conformiteit 

nvt 

 

2.4.2 Soorten controles / bewijzen havenvoertuigen A4 – B4 
 

1. Begrip 

Voertuigen moeten voorafgaand aan hun erkenning als havenvoertuig gecontroleerd worden en 
vervolgens jaarlijks (weerkerend) opnieuw gecontroleerd worden op een aantal administratieve 
voorschriften en technische eisen. 

Deze controles  mogen enkel uitgevoerd worden door controle-instanties die voldoen aan de 
voorwaarden gesteld in de havenverkeersverordening. 

Nadat een controle is uitgevoerd levert de controle-instantie een controlebewijs af. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een controlebewijs van conformiteit, een voorlopig 
controlebewijs en een controlebewijs van niet conformiteit. 

Elk van deze soorten van controlebewijs heeft zijn specifieke gevolgen naar geldigheidsduur van het 
controlebewijs en naar erkenning van het havenvoertuig. 

De procedure waarin een voorlopig controlebewijs wordt uitgereikt en de aanleiding tot aflevering 
ervan, zijn tevens bepalend welke gevolgen zich aandienen op het vlak van geldigheidsduur van het 
voorlopige controlebewijs. 

 

2. Procedure controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 
of B4 

Een controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A4 en B4 vindt 
enkel plaats wanneer de betrokken voertuigen uitsluitend worden ingezet in combinaties met een 
maximale lengte van 18.75 meter.  

Randbemerking: Voor langere combinaties dient immers de eigenaar een verslag van een technische 
dienst zoals bepaald in artikel 16ter van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 voor te leggen wat 
dan beschouwd wordt als een controlebewijs van conformiteit. 
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2.1 Aflevering van een controlebewijs van conformiteit 

De controle-instantie controleert de administratieve voorschriften en de technische eisen waaraan het 
betrokken voertuig moet voldoen: 

- administratieve  voorschriften: 
 internationale verzekeringsbewijs/groene kaart 
 inschrijvingsbewijs als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen 
 proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming 
 indien van toepassing: referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig (artikel 281 ARAB) 

- technische eisen: 
 alle technische eisen voor de havenvoertuigen van categorie A4 of B4 zoals bepaald in de 

havenverkeersverordening, concreet gaat het over alle technische eisen zoals vermeld in 
het koninklijk besluit van 16 maart 1968 met uitzondering van artikel 32bis. 

Indien het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften én aan alle technische eisen levert 
de controle-instantie een controlebewijs van conformiteit af. 

Dit controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en vormt de basis voor de erkenning van het 
havenvoertuig door de HKD. 

 

2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs 

Indien het voertuig voldoet aan alle technische eisen maar niet voldoet aan één of meerdere 
administratieve voorschriften levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

De geldigheidsduur ervan hangt af welke administratieve voorschriften niet orde werden bevonden. 

 

2.2.1 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen inschrijvingsbewijs als havenvoertuig 
(aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen 

Indien alleen het inschrijvingsbewijs van het voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst 
Inschrijvingen Voertuigen ontbreekt, levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. De HKD verleent een 
voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie voor dezelfde periode. Het 
havenvoertuig kan gebruikt worden maar kan niet op de openbare weg worden ingezet. 

Indien de eigenaar binnen de geldigheidsduur van het voorlopig controlebewijs aantoont dat het 
betrokken voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen werd 
ingeschreven, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig van categorie A4 of B4. 

 

2.2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen proces-verbaal van 
inschrijving/proces-verbaal van benaming, of geen referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig 
(artikel 281 ARAB) 

In dit geval levert de controle-instantie eveneens een voorlopig controlebewijs af. 
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Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. De HKD verleent een 
voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie voor dezelfde periode. Het 
havenvoertuig kan gebruikt worden. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur de ontbrekende administratieve documenten 
voorlegt, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig van categorie A4 of B4. 

 

2.2.3 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen internationaal 
verzekeringsbewijs/groene kaart 

Ook in dit geval levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document voorlegt, zet de controle-
instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het voertuig als 
havenvoertuig van categorie A4 of B4. 

 

2.3 Aflevering van een controlebewijs van niet conformiteit 

Indien het voertuig niet voldoet aan één of meerdere technische eisen levert de controle-instantie een 
controlebewijs van niet conformiteit af. 

Bij de controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig wordt geen opdeling gemaakt in 
technische eisen van groot belang en andere technische eisen. Dit betekent dat het voertuig bij deze 
controle moet voldoen aan alle technische eisen die door de havenverkeersverordening voor deze 
categorieën van havenvoertuigen wordt gesteld. 

Overzichtstabel 

Enkel combinaties met een maximale lengte van 18.75 meter! 
status Soort controlebewijs geldigheidsduur 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: ok 

Controlebewijs van 
conformiteit 

1 jaar 

Administratieve voorschriften: geen 
DIV-inschrijving 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 
PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

30 kalenderdagen 

 Aan 1 of meerdere technische eisen 
wordt niet voldaan 

Controlebewijs van niet 
conformiteit 

nvt 
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3. Procedure jaarlijkse controle van een havenvoertuig van categorie A4 of B4 

Elk erkend havenvoertuig van categorie A4 of B4 wordt aan een jaarlijkse (weerkerende) controle 
onderworpen. De lengte van combinatie waarin deze havenvoertuigen worden ingezet speelt hierbij 
geen rol. 

Deze controle wordt uitgevoerd door een controle-instantie die voldoet aan de voorwaarden om 
controles van deze categorieën van havenvoertuigen te mogen doen. 

De controle-instantie kan volgende controlebewijzen afleveren: 

- een controlebewijs van conformiteit 
- een voorlopig controlebewijs 
- een controlebewijs van niet conformiteit. 

 

3.1 Aflevering van een controlebewijs van conformiteit 

De controle-instantie controleert de administratieve voorschriften en de technische eisen waaraan het 
betrokken voertuig moet voldoen. Welke de administratieve voorschriften precies zijn: zie hiervoor 
onder 2.1. 

Indien het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften én aan alle technische eisen levert 
de controle-instantie een controlebewijs van conformiteit af. 

Dit controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en vormt de basis voor de verdere erkenning 
van het havenvoertuig door de HKD en dit voor dezelfde duurtijd. 

Een jaarlijkse (weerkerende) controle mag  worden uitgevoerd tot 60 kalenderdagen (2 maanden) 
voorafgaand aan de einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van 
conformiteit. De geldigheidsduur van het nieuwe controlebewijs van conformiteit sluit aan bij de 
einddatum van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De verdere erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt dezelfde regel. 

 

3.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs 

3.2.1 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen internationaal 
verzekeringsbewijs/groene kaart 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. De HKD schorst 
onmiddellijk de erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document voorlegt, zet de controle-
instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. De HKD heft dan de 
schorsing van de erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie op. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

 

3.2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens het niet voldoen aan andere administratieve 
voorschriften dan dit vermeld onder 3.2.1 
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Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 90 kalenderdagen (3 maanden). De 
erkenning als havenvoertuig door de HKD blijft geldig voor dezelfde periode. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende voorlegt, zet de controle-instantie 
het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

 

3.2.3 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens het niet voldoen aan technische eisen 
andere dan zeer belangrijke 

Welke deze technische eisen zijn, wordt aangegeven op de controleformulieren die de controle-
instantie gebruikt en beantwoorden aan de voorschriften die de Vlaamse overheid ter zake oplegt. 

Illustratief: een richtingaanwijzer die wel aanwezig is op het voertuig, maar niet functioneert, wordt 
beschouwd als niet voldoen aan een technische eis die anders is dan zeer belangrijk. 

Indien bij de controle wordt vastgesteld dat aan één of meerdere van dergelijke technische eisen niet 
is voldaan, levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur die beperkt is tot 15 kalenderdagen. De 
erkenning als havenvoertuig door de HKD blijft geldig voor dezelfde periode. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur aantoont dat het betrokken havenvoertuig opnieuw 
voldoet, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 
conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de datum 
waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand aan de 
einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit gebeurde, 
sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op de einddatum 
van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De erkenning als 
havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

 

3.3 Aflevering van een controlebewijs van niet conformiteit 

Welke deze technische eisen zijn, wordt aangegeven op de controleformulieren die de controle-
instantie gebruikt en beantwoorden aan de voorschriften die de Vlaamse overheid ter zake oplegt. 

De controle-instantie levert een controlebewijs van niet conformiteit af en de HKD schorst onmiddellijk 
de erkenning als havenvoertuig. 

Overzichtstabel 

Alle combinaties ongeacht hun lengte! 
status Soort controlebewijs geldigheidsduur 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: ok 

Controlebewijs van 
conformiteit 

1 jaar 

Administratieve voorschriften: geen 
verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 
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Administratieve voorschriften: geen 
PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 
controlebewijs 

90 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: kleine gebreken 

Voorlopig 
controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: ok 
Technische eisen: grote gebreken 

Controlebewijs van niet 
conformiteit 

nvt 

 

2.4.3 Controleformulieren voor controle voorafgaan aan erkenning havenvoertuigen 
A1 – B1  A2 – B2 – A3 – B3 
 

Formulieren zijn beschikbaar in pdf via www.portofantwerbruges.com.  

Word-versie kan worden opgevraagd bij Portvehicles. 

 

2.4.4 Controleformulieren voor jaarlijkse controle havenvoertuigen A1 – B1  A2 – B2 
– A3 – B3 
 

Formulieren zijn beschikbaar in pdf via www.portofantwerbruges.com.  

Word-versie kan worden opgevraagd bij Portvehicles. 

 

3. Informatie over relocatie en operationeel transport 
havenvoertuig  
 

3.1. Relocatie van havenvoertuig A1 – B1  
 

1. Begrip 

De verplaatsing van havenvoertuigen van de categorieën A1 en B1 over de openbare weg wordt in de 
havenverkeersverordening aangeduid met het begrip “relocatie”. 

Hierdoor worden deze verplaatsingen onderscheiden van de verplaatsingen van en met 
havenvoertuigen van alle andere categorieën die met de term “operationeel transport” worden 
aangeduid. 

Relocatie van havenvoertuigen over de openbare weg is toegelaten maar is wel onderworpen aan een 
reeks voorwaarden.  

Afmetingen, massa van het havenvoertuig, as lastenverdeling en te volgen relocatietraject zijn 
bepalend of de relocatie vergunning plichtig is.  

 

2. Algemene relocatievoorwaarden 

2.1 Onbeladen 
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De relocatie van havenvoertuigen moet in onbeladen toestand gebeuren. Een havenvoertuig van 
categorie A1 of B1 mag op de openbare weg dus geen lading vervoeren. 

 

2.2 Beperkingen inzake slepen 

Op de openbare weg mag een havenvoertuig van categorie A1 geen andere voertuigen slepen of 
trekken. 

Een havenvoertuig van categorie B1 mag enkel gesleept of getrokken worden door een havenvoertuig 
van categorie A2 of A3.  

Bovendien moet een havenvoertuig van categorie B1 steeds apart gesleept of getrokken worden. Met 
andere woorden: een havenvoertuig van categorie B1 mag niet voorkomen in gesleepte of getrokken 
combinaties met andere havenvoertuigen van de categorieën B1, B2, B3 of B4. 

combinatie status 
A1+B1/B2/B3 Niet toegelaten 
A2+B1 
A3+B1 

Toegelaten 

A2+B1+B1 
A2+B1+B2/B3/B4 
A3+B1+B1 
A3+B1+B3/B2/B4 

Niet toegelaten 

 

2.3 Snelheid 

De snelheid van havenvoertuigen van categorie A1 en B1 op de openbare weg bedraagt maximaal 30 
km/uur. Wordt een havenvoertuig van categorie B1 gesleept of getrokken door een havenvoertuig van 
categorie A2 of A3, dan wordt de maximale snelheid van de combinatie beperkt tot de maximale 
snelheid van het havenvoertuig van categorie B1, zijnde 30 km/uur. 

Indien de relocatie vergunning plichtig is, kan de vergunning een lagere snelheid opleggen. 

 

2.4 Gebruik openbare wegen 

2.4.1 Traject 

Relocaties kunnen worden uitgevoerd op alle openbare wegen met uitzondering van de hoofdwegen, 
dus NIET in de tunnels en de op- en afritten ervan. 

Relocaties moeten bij voorkeur over het kortst mogelijke traject gebeuren waarbij, indien mogelijk, de 
passages over kunstwerken worden vermeden. 

Indien een vergunning vereist is voor de relocatie, kan deze vergunning het gebruik van sommige 
openbare wegen en kunstwerken uitsluiten of voorzien in bijzondere gebruiksvoorwaarden. 

 

2.4.2 Assistentiebegeleiding 

Bij relocaties van havenvoertuigen moet assistentie voorzien worden in de volgende gevallen: 

- een havenvoertuig van categorie A1 of de combinatie waarvan een havenvoertuig van 
categorie B1 deel uit maakt is breder dan 3 meter: een assistentievoertuig gaat de 
havenvoertuigen voor indien het verkeer uit de tegenovergestelde richting wordt gehinderd 
door de breedte van de betrokken havenvoertuigen 
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- steeds bij de kruising van een openbare met meer dan 1 rijstrook: de inzet van tenminste 1 
assistentiecoördinator en 1 signaalgever. 

Indien een vergunning vereist is voor de relocatie, kan deze vergunning bijkomende 
assistentieverplichtingen opleggen. 

 

2.5 Lichten, reflectoren en signalisatie 

2.5.1 Algemene voorzieningen 

Wanneer havenvoertuigen van de categorieën A1 of B1 op de openbare weg komen moeten ze 
voorzien zijn van de lichten, reflectoren en signalisatie zoals bepaald in artikel 28 van het technisch 
reglement. 

Welke deze voorzieningen zijn is terug te vinden in de controledocumenten voor beide categorieën 
van havenvoertuigen: 

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen A1 

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen B1 

De lichten, reflectoren en hun elektrische leidingen mogen gemonteerd zijn op een afneembare 
inrichting die tijdens de verplaatsing op de openbare weg op een voldoende stevige wijze op het 
havenvoertuig is bevestigd. 

Tijdens de relocatie moeten de zwaai- en knipperlichten (zie verder) en de dimlichten ontstoken zijn. 

 

2.5.2 Bijkomende voorzieningen 

2.5.2.1 Havenvoertuigen van categorie A1 

2.5.2.1.1 Zwaai- of knipperlichten 

Havenvoertuigen van categorie A1 moeten op de openbare weg 2 geel-oranje zwaai- of knipperlichten 
voeren die in werking zijn: 

- 1 op de bestuurderscabine, zichtbaar vanuit een hoek van minimaal 270° 
- 1 op de achterkant, achterwaarts zichtbaar vanuit een hoek van minimaal 180°. 

 

2.5.2.1.2 Havenvoertuigen van categorie A1 die breder zijn dan 3 meter 

Deze havenvoertuigen van categorie A1 moeten volgende bijkomende signalisatie voeren op de 
openbare weg: 

- in het voor- en het achteraanzicht telkens 2 panelen met diagonaal afwisselend witte en rode 
reflecterende strepen die aan weerszijden links en rechts de uiterste breedte van het 
havenvoertuig markeren. Deze panelen meten minimaal 0.15 m² en hebben vooraan een wit 
licht en achteraan een roodlicht dat steeds brandt. 
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- op achterkant ook een paneel dat minimaal 0.25m² meet: 

              

 

2.5.2.1.3 Havenvoertuigen van categorie A1 die langer zijn dan 25.25 meter 

Deze havenvoertuigen van categorie A1 voeren op de achterkant een waarschuwingsbord met zwarte 
tekst (letters 12 cm hoog) “LET OP EXTRA LANG” en dat voldoet aan de specificaties van Bijlage 11, 
Aanhangsel XIII van het technisch reglement: 

 

 

2.5.2.1.4 Havenvoertuigen van categorie A1 met hef-, hijs- of grijpvoorzieningen 

Aan de uiterste weerszijden links en rechts worden aan deze mechanismen vooraan witte lichten en 
achteraan rode lichten aangebracht die permanent branden. 

Deze lichten mogen als een stevig bevestigde afneembare inrichting geïnstalleerd zijn. 

 

2.5.2.2 Havenvoertuigen van categorie B1 

2.5.2.2.1 Zwaai- of knipperlicht 

Havenvoertuigen van categorie B1 die gesleept of getrokken worden, moeten op de openbare weg 1 
geel-oranje zwaai- of knipperlicht voeren dat in werking is. 

Dit zwaai- of knipperlicht is bevestigd op de linkerachterkant en achterwaarts zichtbaar vanuit een 
hoek van minimaal 180°. 

 

2.5.2.2.2 Havenvoertuigen van categorie B1 die breder zijn dan 3 meter 

Deze havenvoertuigen van categorie B1 moeten volgende bijkomende signalisatie voeren op de 
openbare weg: 

- in het achteraanzicht 2 panelen met diagonaal afwisselend witte en rode reflecterende strepen 
die aan weerszijden links en rechts de uiterste breedte van het havenvoertuig markeren. Deze 
panelen meten minimaal 0.15 m² en hebben een roodlicht dat steeds brandt. 
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- op achterkant ook een paneel dat minimaal 0.25m² meet: 

              

 

2.5.2.2.3 Havenvoertuigen van categorie B1 of de sleep waarvan ze deel uitmaken die langer zijn dan 
25.25 meter 

Deze havenvoertuigen van categorie B1 voeren op de achterkant een waarschuwingsbord met zwarte 
tekst (letters 12 cm hoog) “LET OP EXTRA LANG” en dat voldoet aan de specificaties van Bijlage 11, 
Aanhangsel XIII van het technisch reglement: 

 

 

3. Relocaties die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd 

Relocaties kunnen zonder vergunning worden uitgevoerd indien: 

- de lengte van het havenvoertuig van categorie A1 of de combinatie waarvan het 
havenvoertuig van categorie B1 deel uit maakt maximaal 25.25 meter is 

- de breedte van het havenvoertuig van categorie A1 of de combinatie waarvan het 
havenvoertuig van categorie B1 deel uit maakt maximaal 3.5 meter is 

- de hoogte van het havenvoertuig van categorie A1 of de combinatie waarvan het 
havenvoertuig van categorie B1 deel uit maakt maximaal 4.5 meter is 

- de totale massa van het havenvoertuig van categorie A1 of de combinatie waarvan het 
havenvoertuig van categorie B1deel uit maakt maximaal 60 ton bedraagt 

- de afstand tussen de achterste as of asgroep van een trekkend havenvoertuig en een 
gesleept of getrokken havenvoertuig van categorie B1 minstens 3 meter bedraagt 

- de aslasten en de asafstanden in overeenstemming zijn met volgende waarden: 
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 Maximaal toegelaten 
massa als het traject 
wegen of kunstwerken 
omvat met beperkte 
draagkracht die door het 
havenbedrijf worden 
opgenomen in een 
geactualiseerde lijst en 
raadpleegbaar wordt 
gesteld 

Maximaal toegelaten 
massa als het traject geen 
wegen of kunstwerken 
omvat met beperkte 
draagkracht die door het 
havenbedrijf worden 
opgenomen in een 
geactualiseerde lijst en 
raadpleegbaar wordt 
gesteld 

1. massa per enkele as 12 ton 15 ton 

   
2.1 massa per tandem (groep 
van twee opeenvolgende assen 
die na elkaar zijn geplaatst) 

  

asafstand tussen het midden 
van de assen ≤1,5m 

18 ton 20 ton 

asafstand tussen het midden 
van de assen >1,5m en ≤ 1,8m 

24 ton 30 ton 

2.2 massa per tridem (groep van 
drie opeenvolgende assen die 
na elkaar geplaatst zijn) 

  

asafstand tussen het midden 
van de assen ≤1,5m 

24 ton 27 ton 

asafstand tussen het midden 
van elk van de opeenvolgende 
assen >1,5m en ≤1,8m 

32 ton 40 ton 

   
3. maximaal toegelaten massa 
van enkelvoudige voertuigen 

  

met twee assen (asafstand 
>1,8m) 

24 ton 30 ton 

met drie assen (minstens een 
asafstand >1,8m tussen twee 
opeenvolgende assen en een 
minimale asafstand ≥ 1,5m voor 
de resterende as) 

36 ton 45 ton 

met vier assen: 
- ofwel samengesteld uit een 
combinatie van twee tandems, 
waarbij de onderlinge asafstand 
tussen die twee tandems 
minimaal 1,8 m is 
- ofwel samengesteld uit een 
combinatie van vier assen met 
een minimale asafstand van 1,8 
m tussen elke as 

48 ton 60 ton 
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4. Relocaties waarvoor een vergunning vereist is 

Wanneer de afmetingen, massa’s, aslasten of asafstanden  van een havenvoertuig van categorie A1 
of van een combinatie waar een havenvoertuig van categorie B1 deel van uit maakt niet conform de 
waarden zijn opgesomd in sub 3. kan de relocatie enkel gebeuren indien hiervoor een vergunning 
door de HKD werd afgeleverd. 

Ook de relocatie van havenvoertuigen van categorie A1 en B1 waarvoor de HKD een vrijstelling van 
bepaalde technische eisen verleende, kunnen slechts gebeuren mits vergunning. 

Deze vergunning kan bijzondere voorwaarden opleggen waaronder de relocatie moet gebeuren. 

Deze voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op: 

- het volgen traject over de openbare weg 
- het tijdsstip, de snelheid en wijze waarop gebruik moet gemaakt worden van de openbare weg 
- eventueel aanvullend te voorziene signalisatie, of bijkomende assistentiebegeleiding. 

De vergunning wordt aangevraagd en verleend voor een specifiek havenvoertuig van categorie A1 of 
B1 en voor een specifiek traject over de openbare weg. 

De geldigheidsduur van de vergunning is variabel: 

- 3 jaar indien het relocatietraject beperkt is tot 1 kilometer 
- 2 jaar indien het relocatietraject langer is dan 1 kilometer, en 
- 2 maanden indien de massa van het havenvoertuig van categorie A1 of de combinatie 

waarvan het havenvoertuig van categorie B1 deel uit maakt, groter is dan 80 ton. 

Een verleende vergunning mag binnen de geldigheidsduur ervan door de aanvragende 
havengebruiker wel toegepast worden op relocaties van andere havenvoertuigen van deze 
categorieën mits: 

- afmetingen, massa, aslasten en asafstanden binnen de grenzen liggen van de verleende 
vergunning,  

- de samenstelling van de combinatie dezelfde is, 
- en het begin- en eindpunt van de relocaties zich binnen het vergunde relocatietraject 

bevinden. 

 

3.2 Operationeel transport A2 – B2 – A3 – B3 
 

1. Begrip 

De verplaatsing van en het transport van goederen met havenvoertuigen van de categorieën A2, A3,  
B2 en B3 over de openbare weg wordt in de havenverkeersverordening aangeduid met het begrip 
“operationeel transport”. 

Hierdoor worden deze verplaatsingen onderscheiden van de verplaatsingen van en met 
havenvoertuigen van de categorieën A1 en B1 die met de term “relocatie” worden aangeduid en sterk 
verschillen met de wijze waarop “operationeel transport” kan plaatsvinden. 

Operationeel transport met havenvoertuigen over de openbare weg zijn onderworpen aan een reeks 
voorwaarden.  

Afmetingen, massa van het havenvoertuig, aslastenverdeling en te volgen traject zijn bepalend of een 
operationeel transport vergunning plichtig is.  
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2. Algemene relocatievoorwaarden 

2.1 Snelheid 

De snelheid van havenvoertuigen van de categorieën A2, A3, B2 en B3 op de openbare weg bedraagt 
maximaal 40 km/uur.  Wanneer een havenvoertuig van categorie A2 of A3 een havenvoertuig van 
categorie B1 sleept of trekt, dan wordt de maximale snelheid van de combinatie beperkt tot de 
maximale snelheid van het havenvoertuig van categorie B1, zijnde 30 km/uur. 

Indien het operationeel transport vergunning plichtig is, kan de vergunning een lagere snelheid 
opleggen. 

 

2.2 Gebruik openbare wegen 

2.2.1 Traject 

Operationele transporten met havenvoertuigen van de categorieën A2 en B2 kunnen worden 
uitgevoerd op alle openbare wegen met uitzondering van: 

- de Noorderlaan en de Scheldelaan tenzij de HKD hiervoor een vergunning verleent 
- de hoofdwegen, zijnde de tunnels en de op- en afritten ervan. 

Operationele transporten met havenvoertuigen van de categorieën A3 en B3 kunnen worden 
uitgevoerd op alle openbare wegen met uitzondering van: 

-  de hoofdwegen, zijnde de tunnels en de op- en afritten ervan. 

Indien een vergunning vereist is voor het operationeel transport, kan deze vergunning het gebruik van 
sommige openbare wegen en kunstwerken uitsluiten of voorzien in bijzondere gebruiksvoorwaarden. 

 

2.2.2 Assistentiebegeleiding 

Bij operationele transporten met havenvoertuigen moet assistentie voorzien worden indien met 
inbegrip van de vervoerde lading een havenvoertuig van categorieën  A2, A3, B2 of B3 of de 
combinatie waarvan ze deel uit maken breder is dan 3 meter en hierbij het verkeer uit de 
tegenovergestelde richting kan gehinderd worden. 

In dit geval gaat een assistentievoertuig de havenvoertuigen vooraf. 

Indien een vergunning vereist is voor het operationeel transport, kan deze vergunning bijkomende 
assistentieverplichtingen opleggen. 

 

2.3 Lichten, reflectoren en signalisatie 

2.3.1 Algemene voorzieningen 

Wanneer havenvoertuigen van de categorieën A2, A3, B2 en B3 op de openbare weg komen moeten 
ze voorzien zijn van de lichten, reflectoren en signalisatie zoals bepaald in artikel 28 van het technisch 
reglement. 

Welke deze voorzieningen zijn is terug te vinden in de controledocumenten voor beide categorieën 
van havenvoertuigen: 

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen A2 en A3 

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen B2 en B3. 
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De lichten, reflectoren en hun elektrische leidingen mogen gemonteerd zijn op een afneembare 
inrichting die tijdens de verplaatsing op de openbare weg op een voldoende stevige wijze op het 
havenvoertuig is bevestigd. 

Tijdens het operationeel transport moeten de zwaai- en knipperlichten (zie verder) en de dimlichten 
ontstoken zijn. 

 

2.3.2 Bijkomende voorzieningen 

2.3.2.1. Zwaai- of knipperlichten 

Havenvoertuigen van de categorieën A2 en A3 moeten op de openbare weg 2 geel-oranje zwaai- of 
knipperlichten voeren die in werking zijn: 

- 1 op de bestuurderscabine, zichtbaar vanuit een hoek van minimaal 270° 
- 1 op de linkerachterkant, achterwaarts zichtbaar vanuit een hoek van minimaal 180°. 

Havenvoertuigen van de categorieën B2 en B3 moeten op de openbare weg 1 geel-oranje zwaai- of 
knipperlicht op de linkerachterkant voeren dat in werking is en achterwaarts zichtbaar is vanuit een 
hoek van minimaal 180°. 

 

2.3.2.2 Havenvoertuigen die met inbegrip van hun vervoerde lading breder dan 3 meter zijn 

Deze havenvoertuigen moeten volgende bijkomende signalisatie voeren op de openbare weg: 

- enkelvoudige havenvoertuigen van de categorieën A2 en A3: in het voor- en het 
achteraanzicht telkens 2 panelen met diagonaal afwisselend witte en rode reflecterende 
strepen die aan weerszijden links en rechts de uiterste breedte van het havenvoertuig of de 
lading markeren. Deze panelen meten minimaal 0.15 m² en hebben vooraan een wit licht en 
achteraan een rood licht dat steeds brandt.  

- combinaties van havenvoertuigen: indien het havenvoertuig van categorie A2 of A3 het 
trekkende voertuig is in een sleep en de getrokken havenvoertuigen of de ermee vervoerde 
lading tenminste dezelfde breedte hebben als het trekkende havenvoertuig, dan volstaat 1 
dergelijk paneel en wit licht in het vooraanzicht van dit havenvoertuig. 

- havenvoertuigen van de categorieën B2 en B3: in het achteraanzicht van het laatste 
havenvoertuig van de combinatie 2 dergelijke panelen en rood licht. 

              

- op achterkant van de enkelvoudige havenvoertuigen van categorie A2 en A3 en van het 
laatste havenvoertuig van categorie B2 en B3 in een combinatie van havenvoertuigen ook een 
paneel met geel reflecterende achtergrond dat minimaal 0.25m² meet: 
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2.3.2.3 Havenvoertuigen die met inbegrip van de vervoerde lading langer zijn dan 25.25 meter 

Enkelvoudige havenvoertuigen van de categorieën A2 en A3 en in een combinatie het laatste 
havenvoertuig van categorie B2 en B3 voeren op de achterkant een waarschuwingsbord met zwarte 
tekst (letters 12 cm hoog) “LET OP EXTRA LANG” en dat voldoet aan de specificaties van Bijlage 11, 
Aanhangsel XIII van het technisch reglement: 

 

 

2.4 Bestuurdersvereisten 

Operationele transporten: 

- die uitgevoerd worden op de Noorderlaan en Scheldelaan 

en 

- met havenvoertuigen waarvan de totale lengte met inbegrip van de lading groter is dan 25,25 
meter mogen enkel worden uitgevoerd door bestuurders die: 

- ten minste 2 jaar ervaring hebben in het besturen van voertuigcombinaties waarvoor een 
rijbewijs C+E is vereist 

- geen verval van het recht tot sturen hebben opgelopen gedurende een jaar voorafgaand aan 
het operationeel transport. 

 

3. Operationele transporten met havenvoertuigen van de categorieën A2, A3, B2 en B3 die 
zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd 

Operationele transporten kunnen zonder vergunning worden uitgevoerd indien met inbegrip van de 
lading: 

- de lengte van het havenvoertuig of de combinatie havenvoertuigen maximaal 25.25 meter is 
- de breedte van het havenvoertuig of de combinatie havenvoertuigen maximaal 3.5 meter is 
- de hoogte van het havenvoertuig of de combinatie havenvoertuigen maximaal 4.5 meter is 
- de totale massa van het havenvoertuig of de combinatie havenvoertuigen maximaal 60 ton 

bedraagt 
- de afstand tussen de achterste as of asgroep van een trekkend havenvoertuig en een 

gesleept of getrokken havenvoertuig van categorie B1 minstens 3 meter bedraagt 
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- de aslasten en de asafstanden in overeenstemming zijn met volgende waarden: 

 Maximaal toegelaten 
massa als het traject 
wegen of kunstwerken 
omvat met beperkte 
draagkracht die door het 
havenbedrijf worden 
opgenomen in een 
geactualiseerde lijst en 
raadpleegbaar wordt 
gesteld 

Maximaal toegelaten 
massa als het traject geen 
wegen of kunstwerken 
omvat met beperkte 
draagkracht die door het 
havenbedrijf worden 
opgenomen in een 
geactualiseerde lijst en 
raadpleegbaar wordt 
gesteld 

1. massa per enkele as 12 ton 15 ton 
   
2.1 massa per tandem (groep 
van twee opeenvolgende assen 
die na elkaar zijn geplaatst) 

  

asafstand tussen het midden 
van de assen ≤1,5m 

18 ton 20 ton 

asafstand tussen het midden 
van de assen >1,5m en ≤ 1,8m 

24 ton 30 ton 

2.2 massa per tridem (groep van 
drie opeenvolgende assen die 
na elkaar geplaatst zijn) 

  

asafstand tussen het midden 
van de assen ≤1,5m 

24 ton 27 ton 

asafstand tussen het midden 
van elk van de opeenvolgende 
assen >1,5m en ≤1,8m 

32 ton 40 ton 

   
3. maximaal toegelaten massa 
van enkelvoudige voertuigen 

  

met twee assen (asafstand 
>1,8m) 

24 ton 30 ton 

met drie assen (minstens een 
asafstand >1,8m tussen twee 
opeenvolgende assen en een 
minimale asafstand ≥ 1,5m voor 
de resterende as) 

36 ton 45 ton 

met vier assen: 
- ofwel samengesteld uit een 
combinatie van twee tandems, 
waarbij de onderlinge asafstand 
tussen die twee tandems 
minimaal 1,8 m is 
- ofwel samengesteld uit een 
combinatie van vier assen met 
een minimale asafstand van 1,8 
m tussen elke as 

48 ton 60 ton 
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4. Operationele transporten met havenvoertuigen van de categorieën A2, A3, B2 en B3 
waarvoor een vergunning vereist is 

Wanneer de afmetingen, massa’s, aslasten of asafstanden  van een havenvoertuig of van een 
combinatie van havenvoertuigen niet conform de waarden zijn opgesomd in sub 3. kan het 
operationeel transport enkel gebeuren indien hiervoor een vergunning door de HKD werd afgeleverd. 

Ook de operationele transporten met havenvoertuigen waarvoor de HKD een vrijstelling van bepaalde 
technische eisen verleende, kunnen slechts gebeuren mits vergunning. 

Deze vergunning kan bijzondere voorwaarden opleggen waaronder het operationeel transport moet 
gebeuren. 

Deze voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op: 

- het te volgen traject over de openbare weg 
- het tijdsstip, de snelheid en wijze waarop gebruik moet gemaakt worden van de openbare weg 
- eventueel aanvullend te voorziene signalisatie, of bijkomende assistentiebegeleiding. 

De vergunning wordt aangevraagd en verleend voor een specifiek havenvoertuig, een specifieke 
combinatie van havenvoertuigen met telkens hun specifieke massa en voor een specifiek traject over 
de openbare weg. 

- De geldigheidsduur van de vergunning is variabel en hangt af van de totale massa van 
havenvoertuig en de vervoerde lading: 

- minder dan 80 ton: 5 jaar 
- 80 ton en minder dan 100 ton: 3 jaar 
- 100 ton en minder 120 ton: 2 jaar 
- 120 ton en meer: 2 maanden. 

Een verleende vergunning mag binnen de geldigheidsduur ervan door de aanvragende 
havengebruiker wel toegepast worden op operationele transporten met andere havenvoertuigen van 
deze categorieën mits: 

- afmetingen, massa, aslasten en asafstanden binnen de grenzen liggen van de verleende 
vergunning,  

- de samenstelling van de combinatie dezelfde is, 
- en het begin- en eindpunt van de operationele transporten zich binnen het vergunde traject 

bevinden. 

 

3.3 Aanvraag relocatie en operationeel transport 
 

Het aanvraagformulier vindt u op onze website www.portofantwerpbruges.com. 

Deze stuur je volledig ingevuld en vergezeld met een schets van de route 
naar portvehicles@portofantwerpbruges.com. 

 

 


