


Havenverkeersverordening: Reglement
• binnen het havengebied 
• het verkeer van havenvoertuigen regelt 
• volgens een afwijkend regelgevend kader

Havengebied: omvat Rechter Schelde oever & Linker Schelde oever dus 
grondgebied lokale besturen Antwerpen, Beveren én Zwijndrecht

Havenvoertuigen: voertuigen die enkel binnen het havengebied (op terminals of de 
openbare weg) worden ingezet voor het vervoer of het behandelen 
van goederen

Afwijkend regelgevend kader: afwijkingen op het Technisch reglement voertuigen en op de 
wegcode



• Uniforme regeling havenvoertuigen

• Volledig havengebiedsdekkend

• Havengebied vormt 1 aaneengesloten gebied (LSO+RSO - niet onderbroken – Scheldekruisend)

• Toegesneden op actuele behoeften havengebruikers:
➢ nieuwe technische mogelijkheden en schaalvergroting
➢ stijgende behoefte aan snelle aan- en afvoer goederen
➢ toenemende interactie LSO – RSO

• Rechtszeker kader voor havenverkeer



• RSO én LSO

• Havengebied vormt 1 aaneengesloten gebied (niet onderbroken – Scheldekruisend)

• In beginsel alle wegen

• Afbakening: bestuurlijk dmv een BVR, dus niet dmv een GRUP

• Havengebied “havenverkeersverordening” kan afwijken van “klassieke” havengebied!

• Aanduiding:





➢ Hoofdindeling:
• categorie A: bewegen zich zelf voort
• categorie B: getrokken/gesleept

➢ Subindeling:
• A1/B1: op terminals/bedrijfsterreinen

slechts sporadisch openbare weg

• A2/B2: openbare wegen BEHALVE Noorderlaan, Scheldelaan en 
hoofdwegen

• A3/B3:                 openbare wegen BEHALVE hoofdwegen

• A4/B4: alle openbare wegen dus ook hoofdwegen: tunnels en 
hun op- en afritten







Technisch reglement blijft het referentiekader voor de Havenverkeersverordening.

Afwijkingen op de hoofdlijnen van het technisch reglement:

Voor alle categorieën: Afmetingen, massa’s en hun aslastverdeling mogelijk
-> Art 32 bis is niet van toepassing

A1/B1, A2/B2 en A3/B3: Ook selectieve of aangepaste vereisten lading, 
reminrichtingen, remdoelmatigheid, koppelingen

A4/B4:  nihil

Niveau van technische eisen stijgt per categorie.
Technische eisen worden gereflecteerd in de jaarlijks verplichte controle



Procedure:
• Eigenaar laat voertuig “controleren” als havenvoertuig in welbepaalde categorie
• Controle-instantie levert controlebewijs van conformiteit af
• HKD erkent het voertuig als havenvoertuig in de betrokken categorie voor 1 jaar
• HKD (bij controle-instantie) voorziet het havenvoertuig van een uniek genummerde  

havenkenteken
• Herkenbaarheid havenvoertuig:



Havenvoertuigen dienen te worden ingeschreven bij DIV als havenvoertuig (aard PO)

Werkwijze: 
• Na controle ontvangt de eigenaar een voorlopig controlebewijs (geldigheid van 30 kalenderdagen)
• Attest voor DIV wordt afgeleverd door de Havenkapiteinsdienst
• Na inschrijving of aanpassing inschrijving bij DIV -> controle-instantie doet administratieve 

herkeuring
• Eigenaar ontvangt controlebewijs van conformiteit
• Havenkapiteinsdienst erkent havenvoertuig voor 1 jaar



Toekomstgerichte vergroening van de vloot havenvoertuigen:

• Emissiemeting bij elke jaarlijkse controle 
• 1e jaar -> inventaris opgemaakt van alle havenvoertuigen

➢ basis voor uitstootnormering van de havenvoertuigen

• Na 1 jaar uitrol van normerend kader voor havenvoertuig 
➢ Progressief verstrengd

• Vanaf 2028 gelden de op dat ogenblik algemene emissienormen voor alle nieuwe
havenvoertuigen     



Verplaatsing op de openbare weg :

• A1/B1 :   Relocatie

• A2 – B4 : Operationeel transport

Principe: Wegcode blijft van toepassing 



Relocatie: verplaatsing over de openbare weg van havenvoertuigen A1/B1

• kortste route
• ongeladen
• A1 nooit als trekkend voertuig
• B1 nooit in combinatie met andere B1/B2/B3/B4
• maximale snelheid 30 km/u 
• vergunningplicht wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden met mogelijke   

beperkingen op weggebruik



Operationeel transport is toegestaan op alle wegen (behalve de hoofdwegen):

• < 60 ton
• < 25,25 meter lengte 
• < aslasten
• Hoogte: < 4,5m
• Breedte: < 3,5m 

Operationeel transport op de hoofdwegen is mogelijk wanneer:

• Uitgevoerd door havenvoertuig in categorie A4/B4



Een trajectvergunning is nodig wanneer:
• > 60 ton
• > 25,25 meter lengte 
• > aslasten
• Hoogte: > 4,5m
• Breedte: > 3,5m 

Procedure: 
• Aanvrager vult trajectvergunningsaanvraag in (www.portofantwerp.com)
• HKD wint advies in van (wettelijke) wegbeheerders, tunnelbeheerders en handhavende 

instanties
• HKD verleent vergunning met eventuele opgelegde voorwaarden:

• begeleiding
• snelheidsbeperking
• routebepaling of –beperking
• tijdslot

Elektronische aanvraagprocedure is in opmaak

http://www.portofantwerp.com/


Trajectvergunningen kunnen langere geldigheidsduur hebben (afhankelijk van de massa), hierdoor zijn ze:

• Herbruikbaar voor het havenvoertuig op de vergunning

• Herbruikbaar voor alle havenvoertuigen (per firma) van hetzelfde type, zelfde massa en 
zelfde route

Vergunning bruikbaar voor meerdere havenvoertuigen 



Informatie: https://www.portofantwerp.com/nl/havenverkeersverordening

• Algemene informatie
• Aanvraag trajectvergunning
• Informatie i.v.m. erkende controle-instanties
• …


