MONITEUR BELGE — 04.02.2021 — BELGISCH STAATSBLAD
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2021/20225]
15 JANUARI 2021. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, voor
wat betreft de ladingzekering en de hoogte van het geladen voertuig en tot opheffing van een plaatsingsvoorwaarde voor driekleurige verkeerslichten
Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, gewijzigd bij de
wetten van 21 juni 1985 en 28 april 2010.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 16 november 2020.
- De Raad van State heeft advies 68.3803 gegeven op 24 december 2020, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid,
2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. Artikel 45.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt vervangen door wat volgt:
“45.2. De ladingen van graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in bulk of in balen, moeten overdekt
worden met een dekzeil of met een net.
Zijn hiervan echter vrijgesteld:
1° vervoer binnen een straal van 25 km van de plaats van de lading, voor zover het niet langs een autosnelweg
geschiedt; en
2° vervoer van ladingen die niet stuiven of waaien.”.
Art. 2. In artikel 46.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2002, wordt tussen
het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Als de lading uit geperste balen vlas bestaat, mag de hoogte van het geladen voertuig echter 4,30 m bedragen.”.
Art. 3. In artikel 61.3.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 oktober 2001, wordt het
eerste lid opgeheven.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de weginfrastructuur en het wegenbeleid, is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Brussel, 15 januari 2021.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
L. PEETERS

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2021/20225]
15 JANVIER 2021. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, en ce qui concerne
la sûreté du chargement et la hauteur du véhicule chargé et abrogeant une condition de placement de feux des
signaux du système tricolore
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l’article 1er, modifié par les lois
des 21 juin 1985 et 28 avril 2010.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies :
- L’Inspection des Finances a donné un avis le 16 novembre 2020.
- Le Conseil d’État a donné l’avis n° 68.3803 le 24 décembre 2020, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement
de la signalisation routière.
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Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :
Article 1 . L’article 45.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l’usage de la voie publique est remplacé par ce suit :
er

« 45.2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, il
doit être recouvert d’une bâche ou d’un filet.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable :
1° si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu’il ne s’effectue pas sur
une autoroute ; et
2° au transport de chargements qui ne soulèvent pas de poussière ou ne soufflent pas. ».
Art. 2. Dans l’article 46.3 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 18 décembre 2002, il est inséré un alinéa
entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
« Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du véhicule chargé peut atteindre
4,30 mètres. ».
Art. 3. Dans l’article 61.3.2 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 17 octobre 2001, l’alinéa 1er est abrogé.
Art. 4. Le ministre flamand ayant l’infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 janvier 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2021/40326]
29 JANUARI 2021. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016,
wat betreft de vaststelling van de lijst van equivalente maatregelen
Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 4, § 5, toegevoegd bij het decreet van 12 juni 2015, en artikel 14,
§ 5, vervangen bij het decreet van 24 mei 2019.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De beoordelingscommissie voor equivalente maatregelen heeft advies gegeven op 15 januari 2021.
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 7 januari 2021.
- Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit de invoering van
equivalente maatregelen voor het jaar 2021 mogelijk moet maken. De voorgestelde equivalente maatregelen kunnen
ingrijpen op de teelten die de landbouwers gaan zetten, de hoeveelheid meststoffen die ze mogen gebruiken en de wijze
waarop ze die meststoffen mogen gebruiken. Het is noodzakelijk dat de equivalente maatregelen zo snel mogelijk van
kracht worden, zodat de landbouwers nog de mogelijkheid hebben om voor die maatregelen te kiezen. Het was niet
mogelijk om dit besluit sneller op te maken doordat de beoordelingscommissie voor equivalente maatregelen pas
in januari haar adviezen kon geven.
- De Raad van State heeft advies 68.702/1 gegeven op 26 januari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid,
3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en
Toerisme.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. Aan artikel 3.5.2, § 1, van de VLAREME van 28 oktober 2016, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 8 januari 2021, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De equivalente maatregelen zijn vastgesteld in de lijst die opgenomen is in bijlage 8, die bij dit besluit is
gevoegd.”.
Art. 2. Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021,
wordt een bijlage 8 toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 3. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021, wordt
bijlage 8, toegevoegd bij artikel 2, gewijzigd als volgt:
1° aan artikel 1 wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“8° equivalente maatregel 5: de equivalente maatregel wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten, vermeld in
hoofdstuk 7.”;
2° er wordt een hoofdstuk 7, dat bestaat uit artikel 14 tot en met 15, toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk 7. Equivalente maatregel 5. wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten in 2021.

