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CEF2 Transport 2021: 
een projectvoorstel voorbereiden

• Lees het werkprogramma en de oproepen zeer goed na.
• Start zo snel mogelijk met aanmaak van een dossier in de 

Funding & Tenders Portal.
• Win informatie in bij de nodige nationale contactpunten 

m.b.t. nationale procedures en deadlines en licht je 
projectconcept toe.

• Vraag tijdig de nodige milieuverklaringen aan.
• Dien je projectvoorstel tijdig in bij de betrokken 

lidstaten voor nationale validatie.
• Deadline CINEA: 19 januari 2022, 17u.
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Algemene principes – validatie in BE

• Afgelijnde taakverdeling met federale overheid en andere 
gewesten omtrent TEN-T netwerk en CEF dossiers.

• Overeenkomstig de gewestelijke bevoegdheden, volgt 
Vlaanderen de CEF dossiers op rond havens, maritiem 
transport, waterwegen, wegen, beveiligde parkings, 
innovatie, infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, 
multimodale passagiershubs, ‘transport infrastructure 
resilience’, militaire mobiliteit en diverse 
telematicatoepassingen.
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Algemene principes – validatie in BE
• Federale overheid volgt de CEF dossiers rond spoor (incl. 

ERTMS) en luchtvaart (incl. SESAR) op. 
contact: eufunding@mobilit.fgov.be

• Gewestoverschrijdende dossiers (veelal rond innovatie of 
vergroening) of aanvragen van internationale organisaties in 
Brussel verlopen eveneens via de federale overheid. 

• CEF dossiers rond havens, waterwegen, wegen, innovatie, 
telematicatoepassingen, etc. met uitrol in Wallonië worden 
via de Service Public de Wallonie gecoördineerd. 
contact: international.dgo2@spw.wallonie.be
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Algemene principes – validatie in VL

• Alle CEF projecten die uitgevoerd worden op Vlaams 
grondgebied dienen gevalideerd te worden door de Vlaamse 
overheid (aanvraagformulier MS Agreement).
– Validatie is te beschouwen als een aftekening ter 

kennisname en een bevestiging dat het project past in de 
beleidsvisie van de bevoegde minister. 

– Dit houdt verder geen enkel (financieel) engagement in van 
de Vlaamse overheid.

– Validatie gebeurt door SG Filip Boelaert van het 
Departement MOW.
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Algemene principes – validatie in VL

• Projectconcept
– U bezorgt tegen 29 november 2021 een projectconcept.
– Sjabloon te downloaden op onze website, te bezorgen via 

cef@mow.vlaanderen.be .
– Begin december zal de Vlaamse project pipeline voorgelegd 

worden aan het kabinet van minister Peeters. 
– Zonder tegenbericht kunt u uw projectaanvraag verder 

uitwerken.
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Algemene principes – validatie in VL

• Volledig dossier
– U bezorgt tegen 5 januari 2022 het volledige dossier.

• Let ook op de deadlines van andere betrokken landen, deze 
kunnen verschillen van de Vlaamse en Belgische deadline.

– Te bezorgen via cef@mow.vlaanderen.be .
– Na screening en nazicht wordt uw dossier door het 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken gevalideerd.
– Het validatieformulier dient opgeladen te worden in de 

Funding & Tenders Portal.
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Vereiste bijlagen

• MKBA
• Informatie omtrent MER
• Milieuverklaringen

– Habitat Richtlijn en Natura 2000 sites
– Impact op waterkwaliteit (kaderrichtlijn Water)
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MKBA

• Voor projecten die werken omvatten, moet u in vele 
gevallen een (Engelstalige) maatschappelijke 
kosten-batenanalyse aanleveren. 

• Projecten < € 10 miljoen mogen een vereenvoudigde MKBA 
aanleveren.

• CINEA raadt aan om DG REGIO Guide to CBA of Investment 
projects te volgen.

• In Vlaanderen wordt bij voorkeur gewerkt met de 
Standaardmethodiek voor MKBA van 
transportinfrastructuurprojecten.  
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Milieuverklaringen

• In de “environmental compliance file” dient naleving van de 
Europese milieuwetgeving aangetoond te worden (werken 
of studies met pilootimplementatie).
– MER – aanleveren van bepaalde informatie
– Natura 2000 – verklaring van de bevoegde Vlaamse 

milieu-autoriteit vereist
– Waterkwaliteit - verklaring van de bevoegde Vlaamse 

milieu-autoriteit vereist
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‘MER richtlijn’ (2011/92/EU)

• Aangeven of het project al dan niet onder bijlage 1 of 2 van 
de richtlijn valt (veelal grotere infrastructuurprojecten).

• In elk geval dienen diverse documenten aangeleverd te 
worden ter onderbouwing en staving van de MER-status van 
het project. 
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Habitat richtlijn (92/43/EEG) en 
Natura 2000 sites

• Impact van het project op nabijgelegen Natura 2000 sites 
moet worden aangetoond.

• Indien geen impact wordt verwacht, is een verklaring van de 
bevoegde autoriteit vereist (environmental compliance file, 
§ 4).

• Indien wel impact verwacht wordt, moet u diverse 
documenten aanleveren ter staving van de uitgevoerde 
beoordeling en geplande compensatiemaatregelen. 
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Habitat richtlijn (92/43/EEG) en 
Natura 2000 sites

• Werkwijze Natura2000 verklaring:
Samenvattende nota over het project meesturen

• inclusief ligging t.o.v. Natura 2000 gebieden
– Zie ook 

https://natura2000.vlaanderen.be/natura-2000-gebieden
• inclusief eigen afweging van mogelijke effecten
• contactpersoon bij wie het gehele dossier kan           

opgevraagd worden, indien nodig
• eigen voorstel voor ingevulde § 4 toevoegen
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Habitat richtlijn (92/43/EEG) en 
Natura 2000 sites

• Bevoegde autoriteit in Vlaanderen:
Agentschap Natuur en Bos (ANB)

Contactgegevens: 
aves.cd.anb@vlaanderen.be
in cc: Leni Demarest (leni.demarest@vlaanderen.be) en 
Barbara Geschier (barbara.geschier@vlaanderen.be)
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Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)

• Impact van het project op de waterkwaliteit dient 
aangetoond te worden.

• In alle gevallen (wel of geen impact) is een verklaring van de 
bevoegde autoriteit vereist (environmental compliance file, 
§ 5)
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Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)

• Bevoegde autoriteit in Vlaanderen:
Vlaamse Milieumaatschappij, namens de 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

Contactgegevens: 
ciw-sec@vmm.be  
in cc: Lien Eyerman (l.eyerman@vmm.be)
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Timing: milieuverklaringen

• De vereiste milieuverklaringen dienen uiterlijk 29 november 
2021 aangevraagd te worden bij de bevoegde diensten.

– Samenvattende nota mee te sturen met aanvraag.
– Graag cef@mow.vlaanderen.be in CC bij de aanvragen.
– Gelieve rekening te houden met een doorlooptijd van 

ongeveer drie weken voor aflevering van de 
milieuverklaringen.

– Harde deadline! Geen garantie dat laattijdige aanvragen 
voor milieuverklaringen nog tijdig afgehandeld kunnen 
worden.
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Timing: belangrijkste deadlines

Projectconcept: 29/11/2021
Milieuverklaringen: 29/11/2021

Volledig dossier: 05/01/2022
Deadline CINEA: 19/01/2022 – 17u
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Tot slot

• Het CEF team van het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken is steeds beschikbaar voor advies en kan indien 
gewenst op elk moment uw ontwerpaanvraag screenen.

• Bij aanvraag of aanlevering na bovenvermelde deadlines kan 
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken niet meer 
garanderen dat het projectvoorstel de Vlaamse 
indieningsprocedure doorloopt voor de Europese deadline 
van 19 januari 2022, 17u.
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Later nog vragen?

• Algemeen mailadres 
cef@mow.vlaanderen.be

• Webpagina
Connecting Europe Facility Transport | Vlaanderen.be
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Bedankt en succes!


