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Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie 
van het wegverkeer.

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:
-het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 2;

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

-De R6 op het grondgebied Van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver tussen km0.0 en 
km5.2 is een gewestweg;

-Bedoeld wegsegment van de R6 is als primaire weg II gecategoriseerd;
De R6 heeft het statuut van autoweg.

-Bedoeld wegsegment is opgedeeld in 2x2 rijstroken gescheiden door een middenberm.
De R6 is tussen km5.2 en de aansluiting met de N15 ingedeeld in 2x1 rijstroken en 
maakt dus geen deel uit van dit besluit.

-De aanwezigheid van een scherpe bocht, verantwoordt een snelheidsbeperking van 50 
km/u in oplopende rijrichting (rijrichting N15) van Km 0.0 tot km 0.1

-Bij de overgang van de bocht richting het snelheidsregime van 90km/h is een 
snelheidsregime van 70km/h aangewezen tussen  Km 0.1 tot km 0.8.

-De aanwezigheid van opritten en afritten op korte afstand van elkaar verantwoordt een 
snelheidsregime van 90 km/u.

-Op de adviesaanvraag van 6 oktober 2022 gericht aan de stad Mechelen is gunstig 
advies geleverd op 10 oktober 2022.

-Op de adviesaanvraag van 6 oktober 2022 gericht aan de gemeente Sint-Katelijne 
Waver is gunstig advies geleverd op 18 oktober 2022.
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Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
-het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikel 3, 7 en 10;
-het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden 
gewijzigd en inzonderheid door het Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 
2015; 
-het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op 
heden gewijzigd;
-de dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010 inzake de procedure van 
aanvullende reglementen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en 
Openbare Werken;
-de dienstorder MOW/AWV/2016/2 - Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde 
kom; 
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DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BESLUIT:

Artikel 1. Op het grondgebied van de stad Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-
Waver wordt op de gewestweg R6 het snelheidsregime als volgt aangepast:

In oplopende rijrichting (rijrichting N15):
Km 0.0 tot km 0.1: 50km/h
Km 0.1 tot km 0.9-20: 70km/h
Km 0.9-20 tot km 5.1+12: 90km/h
Km 5.1+12 tot km 5.2: 70km/h

In de aflopende rijrichting (rijrichting E19)
Km 5.2-43 tot aansluiting met E19: 90km/h

Concreet op grondgebied Sint Katelijne Waver:
In oplopende rijrichting:
Km 1.9+27 tot km 2.2-14: 90km/h
Km 2.6 tot km 3.1-20: 90km/h
Km 3.2 tot km 5.1+12: 90km/h
Km 5.1+12 tot km 5.2: 70km/h
In aflopende rijrichting:
Km 5.2-43 tot km 3.2-15: 90km/h
Km 3.1 tot km 2.6-15: 90km/h
Km 2.3+28 tot km 2.3-26: 90km/h
Km 2.2+31 tot km 1.9+27: 90km/h

Concreet op grondgebied Mechelen:
In oplopende rijrichting:
Km 0.0 tot km 0.1: 50km/h
Km 0.1 tot km 0.9-20: 70km/h
Km 0.9-20 tot km 1.9+27: 90km/h
Km 2.2-14 tot km 2.6: 90km/h
Km 3.1-20 tot km 3.2: 90km/h
In aflopende rijrichting:
Km 3.2-15 tot km 3.1: 90km/h
Km 2.6-15 tot km 2.3+28: 90km/h
Km 2.3-26 tot km 2.2+31: 90km/h
Km 1.9+27 tot aansluiting met E19: 90km/h

Afrit R0060121
Op de afrit R0060121 op grondgebied Mechelen wordt een snelheidsbeperking van 90 
km/u ingevoerd van km 0.0 tot km 0.2-90;
Op de afrit R0060121 op grondgebied Mechelen wordt een snelheidsbeperking van 70 
km/u ingevoerd van km 0.2-90 tot km 0.4+28;

Afrit R0060241
Op de afrit R0060241 op grondgebied Mechelen wordt een snelheidsbeperking van 70 
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km/u ingevoerd van km 0.0 tot km 0.3+74;
 
Art. 2. De bepalingen van artikel één worden ter kennis van de weggebruikers gebracht 
door middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.

Art. 3. De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de 
verkeerstekens worden gedragen door het Vlaamse Gewest.
De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten 
onmiddellijk worden verwijderd.

Art. 4. Alle bestaande besluiten die betrekking hebben op het onderwerp van de in artikel 
één omschreven weggedeelten, inzonderheid het MB van 12 december 2016, worden 
opgeheven en vervangen door onderhavig besluit. 

Art. 5. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de griffie van de 
politierechtbank te Mechelen.

Brussel, ... 

De Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Lydia PEETERS
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
          1
vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Wim Willaert 02 553 78 31
wim.willaert@mow.vlaanderen.be


Betreft: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer


Geachte,


Bijgevoegd stuur ik u ter ondertekening een ministerieel besluit houdende 
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor:


-Mechelen, R6: snelheidsbeperking


 


Hoogachtend,


ir. Kathy Vandenmeersschaut , 
Administrateur-generaal


Verkeer, Wegsystemen en Telematica
Koning Albert II-Laan 20 bus 4
1000 Brussel
T 02 553 78 01
verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaanderen.be 
www.wegenenverkeer.be


Mevrouw Lydia Peeters
Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Graaf de Ferrarisgebouw
K. Albert II-laan 20
1000 Brussel
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BETREFT:

Gewestweg + maatregel: R6 - snelheidsbeperking



		Gemeente: Mechelen en Sint-Katelijne-Waver



		Datum adviesaanvraag

		6 oktober 2022



		Advies gemeente (schrappen wat niet past)

		Geen



		

		Positief

		Mechelen: 10/10/2022

Sint-Katelijne-Waver: 18/10/2022



		

		Negatief

		



		Naburige gemeente*:       



		Datum adviesaanvraag

		     



		Advies naburige gemeente (schrappen wat niet past)

		Geen



		

		Positief

		Datum advies:      



		

		Negatief

		



		Naburige gemeente*:      



		Datum adviesaanvraag

		     



		Advies naburige gemeente (schrappen wat niet past)

		Geen



		

		Positief

		Datum advies:      



		

		Negatief

		



		



		Verificatie maximale harmonisatie snelheidsregimes

(aan te kruisen indien gebeurd)

		





* Indien het aanvullend reglement gevolgen zou hebben voor de naburige gemeente
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