
 
 

Controle-instanties: de verschillende soorten controlebewijzen voor havenvoertuigen van 

de categorieën A1, B1, A2, B2, A3 en B3, gevolgen en hun geldigheidsduur 

 

1. Begrip 

Voertuigen moeten voorafgaand aan hun erkenning als havenvoertuig gecontroleerd worden en 

vervolgens jaarlijks (weerkerend) opnieuw gecontroleerd worden op een aantal administratieve 

voorschriften en technische eisen. 

Deze controles  mogen enkel uitgevoerd worden door controle-instanties die erkend werden door 

de HKD. 

Nadat een controle is uitgevoerd levert de controle-instantie een controlebewijs af. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een controlebewijs van conformiteit, een voorlopig 

controlebewijs en een controlebewijs van niet conformiteit. 

Elk van deze soorten van controlebewijs heeft zijn specifieke gevolgen naar geldigheidsduur van 

het controlebewijs en naar erkenning van het havenvoertuig. 

De procedure waarin een voorlopig controlebewijs wordt uitgereikt en de aanleiding tot aflevering 

ervan, zijn tevens bepalend welke gevolgen zich aandienen op het vlak van geldigheidsduur van 

het voorlopige controlebewijs. 

 

2. Procedure controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, 

B1, A2, B2, A3 of B3 

In de procedure controle voorafgaand aan de erkenning van een havenvoertuig van categorie A1, 

B1, A2, B2, A3 en B3 worden enkel een controlebewijs van conformiteit of een voorlopig 

controlebewijs afgeleverd. Een controlebewijs van niet conformiteit wordt dus NIET afgeleverd. 

Een voorlopig controlebewijs wordt alleen afgeleverd indien het voertuig voldoet aan alle 

technische eisen maar niet voldoet aan één of meerdere administratieve voorschriften. 

2.1 Aflevering van een controlebewijs van conformiteit 

De controle-instantie controleert de administratieve voorschriften en de technische eisen 

waaraan het betrokken voertuig moet voldoen: 

- administratieve  voorschriften: 

 - internationale verzekeringsbewijs/groene kaart 

 - inschrijvingsbewijs als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen 

 - proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming 

 - indien van toepassing: referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig (artikel 281          

    ARAB) 

- technische eisen: 

 - alle technische eisen voor de havenvoertuigen van categorie A1, B1, A2, B2, A3 of B3     

    zoals bepaald in de havenverkeersverordening; deze worden meer concreet    

    weergegeven op de controleformulieren die de controle-instanties moeten gebruiken. 



 
 

Indien het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften én aan alle technische eisen 

levert de controle-instantie een controlebewijs van conformiteit af. 

Dit controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en vormt de basis voor de erkenning van 

het havenvoertuig door de HKD. 

2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs 

Indien het voertuig voldoet aan alle technische eisen maar niet voldoet aan één of meerdere 

administratieve voorschriften levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

De geldigheidsduur ervan hangt af welke administratieve voorschriften niet orde werden 

bevonden. 

2.2.1 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen inschrijvingsbewijs als 

havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen 

Indien alleen het inschrijvingsbewijs van het voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst 

Inschrijvingen Voertuigen ontbreekt, levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. De HKD verleent een 

voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie voor dezelfde periode. Het 

havenvoertuig kan gebruikt worden maar kan niet op de openbare weg worden ingezet. 

Indien de eigenaar binnen de geldigheidsduur van het voorlopig controlebewijs aantoont dat het 

betrokken voertuig als havenvoertuig (aard PO) bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen werd 

ingeschreven, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 

conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 

waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het 

voertuig als havenvoertuig in de betreffende categorie. 

2.2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen proces-verbaal van 

inschrijving/proces-verbaal van benaming, of geen referentieverslag hijswerktuig/trekkend 

voertuig (artikel 281 ARAB) 

In dit geval levert de controle-instantie eveneens een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. De HKD verleent 

een voorlopige erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie voor dezelfde periode. Het 

havenvoertuig kan gebruikt worden. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur de ontbrekende administratieve documenten 

voorlegt, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van 

conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 

waarop het voorlig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het 

voertuig als havenvoertuig in de betreffende categorie. 

2.2.3 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen internationaal 

verzekeringsbewijs/groene kaart 

 



 
 

Ook in dit geval levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document voorlegt, zet de 

controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op de datum 

waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. 

Op basis van het controlebewijs van conformiteit erkent de HKD voor dezelfde periode het 

voertuig als havenvoertuig in de betreffende categorie. 

Overzichtstabel 

status Soort controlebewijs geldigheidsduur 

Administratieve voorschriften: ok 

Technische eisen: ok 

Controlebewijs van 

conformiteit 

1 jaar 

Administratieve voorschriften: geen 

DIV-inschrijving 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 

controlebewijs 

30 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 

verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 

controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 

PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 

controlebewijs 

30 kalenderdagen 

 

3. Procedure jaarlijkse controle van een havenvoertuig van categorie A1, B1, A2, B2, A3 of B3 

Elk erkend havenvoertuig van deze categorieën wordt aan een jaarlijkse (weerkerende) controle 

onderworpen.  

De controle-instantie kan volgende controlebewijzen afleveren: 

- een controlebewijs van conformiteit 

- een voorlopig controlebewijs 

- een controlebewijs van niet conformiteit. 

3.1 Aflevering van een controlebewijs van conformiteit 

De controle-instantie controleert de administratieve voorschriften en de technische eisen 

waaraan het betrokken voertuig moet voldoen. Welke de administratieve voorschriften precies 

zijn: zie hiervoor onder 2.1. 

Indien het voertuig voldoet aan alle administratieve voorschriften én aan alle technische eisen 

levert de controle-instantie een controlebewijs van conformiteit af. 

Dit controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en vormt de basis voor de verdere 

erkenning van het havenvoertuig door de HKD en dit voor dezelfde duurtijd. 

 

 

 



 
 

Een jaarlijkse (weerkerende) controle mag  worden uitgevoerd tot 60 kalenderdagen (2 maanden) 

voorafgaand aan de einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van 

conformiteit. De geldigheidsduur van het nieuwe controlebewijs van conformiteit sluit aan bij de 

einddatum van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De verdere erkenning als 

havenvoertuig door de HKD volgt dezelfde regel. 

3.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs 

3.2.1 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens geen internationaal 

verzekeringsbewijs/groene kaart 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van slechts 15 kalenderdagen. De HKD 

schorst onmiddellijk de erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende document voorlegt, zet de 

controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. De HKD 

heft dan de schorsing van de erkenning als havenvoertuig in de betrokken categorie op. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de 

datum waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand 

aan de einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit 

gebeurde, sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op 

de einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De 

erkenning als havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

3.2.2 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens het niet voldoen aan andere 

administratieve voorschriften dan dit vermeld onder 3.2.1 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur van 90 kalenderdagen (3 maanden). De 

erkenning als havenvoertuig door de HKD blijft geldig voor dezelfde periode. 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur het ontbrekende voorlegt, zet de controle-

instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de 

datum waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand 

aan de einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit 

gebeurde, sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op 

de einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De 

erkenning als havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

3.2.3 Aflevering van een voorlopig controlebewijs wegens het niet voldoen aan technische eisen 

andere dan zeer belangrijke 

Welke deze technische eisen zijn, wordt aangegeven op de controleformulieren die de controle-

instanties moeten gebruiken. 

Illustratief: een richtingaanwijzer die wel aanwezig is op het voertuig, maar niet functioneert, 

wordt beschouwd als niet voldoen aan een technische eis die anders is dan zeer belangrijk. 

Indien bij de controle wordt vastgesteld dat aan één of meerdere van dergelijke technische eisen 

niet is voldaan, levert de controle-instantie een voorlopig controlebewijs af. 

Dit voorlopig controlebewijs heeft een geldigheidsduur die beperkt is tot 15 kalenderdagen. De 

erkenning als havenvoertuig door de HKD blijft geldig voor dezelfde periode. 



 
 

Indien de eigenaar binnen deze geldigheidsduur aantoont dat het betrokken havenvoertuig 

opnieuw voldoet, zet de controle-instantie het voorlopig controlebewijs om in een controlebewijs 

van conformiteit. 

Dit controlebewijs van conformiteit heeft dan een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in op de 

datum waarop het voorlopig controlebewijs werd ondertekend. Indien de controle voorafgaand 

aan de einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit 

gebeurde, sluit de geldigheid van dit nieuwe afgeleverde controlebewijs van conformiteit aan op 

de einddatum van de geldigheid van het eerder afgeleverde controlebewijs van conformiteit. De 

erkenning als havenvoertuig door de HKD volgt deze regel. 

3.3 Aflevering van een controlebewijs van niet conformiteit 

Welke deze technische eisen zijn, wordt aangegeven op de controleformulieren die de controle-

instanties moeten gebruiken. 

De controle-instantie levert een controlebewijs van niet conformiteit af en de HKD schorst 

onmiddellijk de erkenning als havenvoertuig. 

Overzichtstabel 

status Soort controlebewijs geldigheidsduur 

Administratieve voorschriften: ok 

Technische eisen: ok 

Controlebewijs van 

conformiteit 

1 jaar 

Administratieve voorschriften: geen 

verzekeringsbewijs 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 

controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: geen 

PVB, geen ARAB-verslag 

Technische eisen: ok 

Voorlopig 

controlebewijs 

90 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: ok 

Technische eisen: kleine gebreken 

Voorlopig 

controlebewijs 

15 kalenderdagen 

Administratieve voorschriften: ok 

Technische eisen: grote gebreken 

Controlebewijs van 

niet conformiteit 

nvt 

 

 

 


