Overgangsbepalingen gemeentelijke mobiliteitsplannen
Het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid (Mobiliteitsdecreet), zoals gewijzigd
bij het decreet van 10 februari 2012, heeft een aantal overgangsbepalingen vastgelegd voor de
gemeentelijke mobiliteitsplannen die sinds 30 maart 2012 gelden. Het decreet stelt duidelijk dat
gemeentelijke mobiliteitsplannen van vóór 1 mei 2003 niet meer conform zijn met de huidige
regelgeving. Bij de ingang van de nieuwe regelgeving op 1 maart 2013 komt de geldigheid van het
mobiliteitsplan definitief te vervallen, tenzij er nog een verlenging loopt die expliciet door de
planauditor in het laatste advies m.b.t. een lopende herzieningsprocedure werd toegekend. Het
herzien plan moet dan binnen de vastgestelde termijn worden goedgekeurd, vastgesteld en
bekendgemaakt.
Gemeentelijke mobiliteitsplannen die conform werden verklaard tussen 1 mei 2003 en 30 april 2009
(datum van inwerkingtreden van het Mobiliteitsdecreet) werden via de overgangsbepaling op 30
maart 2012 gelijkgesteld met de huidige regelgeving. Deze mobiliteitsplannen moeten worden
aangepast aan de bepalingen van het decreet bij een eerstvolgende herziening. Het mobiliteitsplan
blijft geldig tot het nieuwe plan is bekendgemaakt.
Bekendmaking gemeentelijk mobiliteitsplan
Het Mobiliteitsdecreet bepaalt dat het gemeentelijk mobiliteitsplan pas geldig is wanneer het werd
bekendgemaakt. Deze bekendmaking gebeurt door de publicatie van het vaststellingsbesluit in het
Belgisch Staatsblad. Het is belangrijk om deze cruciale procedurele stap niet te vergeten. Dit geldt
voor alle mobiliteitsplannen die na 30 april 2009 werden conform verklaard, tenzij een spoor 3
‘Bevestigen en actualiseren van het actieplan’ werd gevolgd.
Lopende planprocessen
De lopende planprocessen kunnen worden verdergezet, ook al is het eerste plan vervallen. Het is
belangrijk om dan zo snel mogelijk tot het nieuwe, actuele plan te komen. De dossiers die na 1 maart
2013 aan de PAC zouden worden voorgelegd, zullen nu worden behandeld in de RMC.

Overgangsbepalingen modules
Bij de ingang van de nieuwe regelgeving zijn er overgangsbepalingen m.b.t. de modules voorzien. De
modules die tot 1 maart 2013 zijn afgesloten, blijven geldig tot ze volledig zijn uitgevoerd of de
looptijd ervan is verstreken. Modules die dreigen te verlopen voor de werken zijn uitgevoerd en het
blijft de bedoeling dat de werken worden uitgevoerd, worden best met een addendum verlengd. De
voorwaarden en financieringsregels wijzigen niet t.a.v. de tekst die in de ondertekende modules zijn
opgenomen.
Modules waarvoor de gemeenteraadsbeslissing is genomen na 15 april 2007, zijnde de datum van
het Ministerieel Besluit van 22 februari 2007 met de meest recente versie van de modules, zullen nog
tot twee jaar na datum van de inwerkingtreding van het decreet voor ondertekening aan de minister
kunnen worden voorgelegd, dus ten laatste op 28/02/2015. Het is belangrijk dat de volledige

procedure (tot handtekening van de minister) kan worden doorlopen voor eind februari 2015, wat er
op neerkomt dat het administratief dossier uiterlijk op 30 september 2014 dient te zijn overgemaakt
aan de Vlaamse overheid. De voorwaarden en financieringsregels wijzigen niet t.a.v. de tekst van de
modules. Vanaf 1 maart 2013 gaat de GBC/PAC‐OVC‐procedure over in een nieuwe procedure voor
kwaliteitsbewaking.
Bij studieopdrachten die nu worden opgestart kan het nuttig zijn om de afweging te maken om nog
met de modules te werken of op 1 maart 2013 in de nieuwe procedure te stappen. Wanneer wordt
gekozen voor de module moet men er rekening mee houden dat de procedure volledig kan
doorlopen zijn tegen 28/02/2015. Bij de overgang naar de nieuwe procedure bestaat het risico dat
reeds gemaakte studiekosten (indien zij voor subsidiëring of terugbetaling zouden kunnen in
aanmerking komen) toch niet kunnen worden gerecupereerd. Daarom is het aangewezen om de
aanbestedingsprocedure van het studiebureau indien mogelijk nog even uit te stellen.

