Beroepscategorie

Mobiliteit en vervoer - TM
Synthese







Algemene mobiliteits- en/of vervoersproblematiek
Verkeersveiligheid (vervoer te land, maritiem vervoer, luchtvaart)
Regulering en/of administratieve controle van de verschillende vormen van transport
Internationaal transportbeleid
Uitvoering van transporten

Definitie



Ontwikkeling en/of opvolging van een mobiliteits- en vervoersbeleid:
o Mobiliteitsbeleid:

Studie, onderzoek en/of observatie van verschillende mobiliteitsproblematieken
en de gegevensverzameling hieromtrent

Ontwikkeling en/of coördinatie van een nationaal mobiliteitsplan

Opvolging van dossiers inzake transport en/of milieu

Opvolging van de verkeersevolutie en woon-werkverplaatsingen (bedrijven en
openbare diensten)
o Vervoersbeleid:

Ontwikkeling en/of implementatie van grote vervoersprojecten inzake de
uitbreiding van het Gewestelijk Express Net, de evolutie van het
spoorwegaanbod en de tariefbepaling

Verzekeren van interconnecties tussen verschillende vormen van vervoer
(maritiem vervoer en luchtvaart)

Realisatie van een gemeenschappelijk Europees luchtruim
Verkeersveiligheid (vervoer te land, maritiem vervoer, luchtvaart):
o Verkeersreglementering: voorbereiden en/of toepassen van nationale
reglementering voor de verschillende vormen van transport
o Technische veiligheidsvoorschriften:

Voorbereiden, uitwerken en/of toepassen van normen inzake de veiligheid van
de verschillende transportmiddelen (zee-, plezier- en luchtvaartuigen,
ballonnen,…), het onderhoud en/of de exploitatie

Harmonisering van de technische reglementering in samenwerking met de
internationale en/of supranationale autoriteiten en instanties
o Licenties en/of certificaten: uitwerken en/of toepassen van de technische
regelgeving met betrekking tot het toekennen en intrekken van
exploitatievergunningen (met name het spoor en de luchthavens) en/of
regelgeving m.b.t. het toekennen en intrekken van certificaten
o Inspectie wat betreft veiligheidsvoorschriften:

Uitvoeren van controles (scheepvaartcontrole, technische controle op
luchtvaartuigen, controle op de naleving van de luchtvaartreglementering,…)

Verbaliseren van overtredingen

Opleggen van boetes of administratieve sancties
o Audit wat betreft de exploitatie van de vervoersinfrastructuur
Regulering en administratieve controle van de verschillende vormen van transport:
o Voorbereiding en/of toepassing van regulering voor vergunningen en/of
getuigschriften van bekwaamheid die toegang verlenen tot het beroep:

Communautaire vaarbewijzen

Communautaire transportvergunningen en/of getuigschriften
extracommunautair vervoer

Attesten van vakbekwaamheid voor bepaalde categorieën van conducteurs

Vergunning voor toegang tot het beroep van tussenpersonen in het vervoer

Vliegvergunningen voor het boordpersoneel

Kwalificatiecertificaten
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Wat buiten de
definitie valt

Administratieve controle:

Opleidingen van bestuurders die gevaarlijke goederen transporteren

Opleidingen van veiligheidsadviseurs

De werking van evaluatie- en/of examencommissies in de scheepvaartsector

De examens m.b.t. de beroepsbekwaamheid op het vlak van goederen en/of
personen langs de weg

Opleidingsinstellingen en -programma’s inzake luchtvaart

Autorijscholen en rijexamens
Internationaal transportbeleid:
o Bilaterale akkoorden:

Deelnemen aan onderhandelingen voor het aanpassen van bestaande
akkoorden en/of afsluiten van nieuwe akkoorden

Voorstellen formuleren

Verdedigen van het Belgisch standpunt
o Diplomatieke vergunningen:

Beheren van diplomatieke vergunningen voor Belgische en buitenlandse
(militaire) schepen en luchtvaartuigen

Behandelen van problemen van Belgische luchtvaartmaatschappijen in het
buitenland

Onderhandelen met ambassades
Administratieve ondersteuning (die kennis van de materie vraagt):
o Behandeling van dossiers
o Begeleiding van commissies
o Beheer van de contacten
Technische controle van vliegtuigen, schepen,…
Uitvoering van transporten:
o Vervoer van goederen, documenten of pakjes
o Vervoer van personen
o Onderhoud van het voertuig
o






Uitreiking van vergunningen aan vervoersmaatschappijen en al of niet toegang tot de
markt verlenen op basis van de niet-technische, economische regelgeving
 Beroepscategorie Economie (EC)
Omzetting van inhoudelijke nota’s en concepten in reglementering en besluiten, de
interpretatie ervan en het beheer van geschillen (waarbij de expertise in verband met
het schrijven en interpreteren van reglementering prevaleert op de technische
expertise van de inhoud van de reglementering)
 Beroepscategorie Juridische Normen & Geschillen (JU)
Onderzoek van de veiligheid vanuit technisch oogpunt, zoals de stabiliteit van de
constructie van gebouwen, bruggen, wegen, spoorwegen,… en onderzoek van de
technische eigenschappen van de gebruikte constructiematerialen,…
 Beroepscategorie Techniek en Infrastructuur (TI)
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