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Elektronische melding van gegevens door schepen 

Mevrouw de minister 

Op 1 juli 2022 keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van besluit principieel goed betref-

fende de elektronische meldingsplicht van gegevens door schepen. De Mobiliteitsraad wil de 

goedkeuring van dit besluit aangrijpen om enkele bezorgdheden mee te geven omtrent deze 

elektronische meldingsplicht. 

De MORA ziet digitalisering en de elektronische meldingsplicht als een kans voor vlotter en veili-

ger transport. Om de voordelen van deze digitalisering voluit te ervaren is uniformiteit van sys-

teem een belangrijke vereiste. Deze uniformiteit draagt bij tot de verkeersveiligheid en beperkt 

de administratieve lasten voor de binnenvaartondernemer. De MORA vraagt om deze uniformi-

teit, bij voorkeur internationaal, te bewaken. 

Om de internationale compatibiliteit te verzekeren is het nodig dat de Vlaamse overheid met de 

buurlanden het beleid rond elektronische reismeldingen verder uitwerkt zodat in de praktijk de 

overschrijding van landsgrenzen geen operationele beperkingen rond reismeldingen met zich 

meebrengt. Om dit tot stand te laten komen is het nodig om op voorhand te overleggen met de 

betrokken te actoren. 

De binnenvaartsector stelt zich nog vragen over de concretisering van de meldingsplicht. De 

Raad vraagt om een forum te voorzien waarop deze vragen kunnen gesteld en beantwoord wor-

den. Ook wordt een duidelijke communicatie over de vervolgstappen naar alle betrokkenen op 

prijs gesteld. 

De snelheid waarmee het systeem zal ingevoerd worden, is een bezorgdheid in de sector. De 

Raad vraagt om voldoende tijd te voorzien tussen de beslissing van de invoering en de effectieve 

invoering. Op die manier kan de sector zich voorbereiden op de start van het systeem. 
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Het besluit van de Vlaamse regering bevat een aantal vrijstellingen van het systeem. De MORA 

vraagt om deze vrijstellingen zo beperkt mogelijk te houden om de effectiviteit van het systeem 

zo hoog mogelijk te houden. 

De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor de data en de uitwisseling van deze data en moet 

hiervoor een kader op te stellen zodat er duidelijkheid is voor alle vaarwegbeheerders op Vlaams 

grondgebied. Daarnaast wil de Raad de minister adviseren om de verkregen informatie en data 

uit het meldingssysteem zo optimaal mogelijk te gebruiken. De Raad denkt daarbij onder meer 

aan beleidsmatige conclusies trekken uit de verkregen data. 

Het is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid/Vlaamse waterweg om ervoor te zorgen 

dat elektronische meldingen vanuit het buitenland via Eriba naar de havens wordt gestuurd en 

dat deze correct zijn. De Raad benadrukt dat de controle hierop door de Vlaamse overheid moet 

gebeuren. 

Hoogachtend 

Tim Buyse Daan Schalck 

algemeen secretaris voorzitter 


