
 
 

Havengebruiksrs: welke documenten moeten aan boord zijn of in het bezit van de 

bestuurder van het havenvoertuig? 

 

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  

 - 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). 


