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WAARNEMEND VOORZITTER : De heer Leo-
nard Quintelier

– De interpellatie wordt gehouden om 14.07 uur.

Interpellatie van de heer Herman Candries tot de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over mogelijke projecten voor waterwerken op de
Schelde bij Antwerpen en de kans op de bouw van
een stormvloedkering

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Candries tot de heer Baldewijns, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over mogelijke projecten voor
waterwerken op de Schelde bij Antwerpen en de
kans op de bouw van een stormvloedkering.

De heer Candries heeft het woord.

De heer Herman Candries : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, dames en heren, ik begin
met me te verontschuldigen. Deze interpellatie
werd uitgesteld omwille van mijn aanwezigheid in
naam van het Vlaams Parlement op de interparle-
mentaire vergadering van Eureka. Ik ben er dank-
baar voor dat ze opnieuw op de agenda werd
geplaatst.

De minister kent de problematiek en mijn bekom-
mernissen dienaangaande. Ik heb hem reeds op
andere manieren met deze vraag geconfronteerd.
Vandaag doe ik dat opnieuw. Ik vind dat we elke
gelegenheid moeten aangrijpen om te praten over
het nog steeds bestaande latente overstromingsge-
vaar voor de laagst gelegen delen van onze lage
landen. Bij mij is deze zorg voortdurend aanwezig.

Mijnheer de minister, in het debat van het VEV
over de verkeersproblemen in en om Antwerpen,
had u het op een bepaald ogenblik over een moge-
lijke, bijkomende oeververbinding. Daar werd toen

gediscussieerd over de vraag of men onder of over
de Schelde moest gaan.

Voor mij is dit een gelegenheid om na te gaan
welke kans er bestaat dat er een brug zou komen.
Als men voor een brug zou kiezen, kan die brug als
kunstwerk met een of andere vorm van storm-
vloedkering worden gecombineerd ? Ik hou me
zeer op de vlakte : op het eerste gezicht zou men,
daar er toch een aantal werken nodig zijn aan
beide oevers van de Schelde om die brug te bou-
wen, van die werken gebruik kunnen maken om
een dergelijke kering te bouwen. Mijnheer de
minister, zijn er op dit ogenblik in een of ander sta-
dium plannen over een stormvloedkering ? Kan
een brug als kunstwerk worden gecombineerd met
een stormvloedkering als kunstwerk ? Wat is de
stand van zaken op dit vlak ? Het is uiteraard mijn
bedoeling – en ik zal dat herhaaldelijk blijven doen
– om u warm te maken voor de inzet tegen over-
stromingen.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister, collega's, ik wou
van de gelegenheid gebruik maken om terug te
komen op een schriftelijke vraag die ik een tijdje
geleden heb gesteld.

Tijdens de vorige zittingsperiode heb ik namelijk,
naar aanleiding van een interpellatie over de Schel-
deverdieping, een aantal vragen gesteld omwille
van de ongerustheid in een aantal dorpen en
gemeenten die stroomopwaarts aan de Schelde zijn
gelegen. Toen stelde ik – en ik stel vandaag nog
steeds nadrukkelijk – dat dit geen afbreuk doet aan
de stelling dat Scheldeverdieping een economische
noodzaak is. Uw voorganger heeft toen geant-
woord dat er geen bijkomende problemen waren.



Een aantal maanden geleden las ik in de pers een
vrij uitgebreide verklaring van de dijkgraaf van
Willebroek-polder. Naar aanleiding daarvan had ik
u een schriftelijke vraag gesteld. Die dijkgraaf was
immers van oordeel dat een stormvloedkering de
enige echte garantie biedt tegen nieuwe overstro-
mingen. Hij verwees naar de afdamming van zee-
gaten door Nederland, de stormvloedkering op de
Oosterschelde, de verdieping van vaargeulen, het
rechttrekken van rivieren en een aantal andere
ingrepen die alle samen aan de basis liggen van
steeds hoger wordende waterstanden. De dijkgraaf
insinueerde dat de gecontroleerde overstromings-
gebieden niet zouden volstaan om dat overstro-
mingsgevaar tegen te gaan en dat die in feite
slechts als alternatief zouden mogen dienen mocht
een dergelijke stormvloedkering niet werken.

Mijn vraag luidde dus of de bouw van een dergelij-
ke stormvloedkering al dan niet prioritair was voor
de regering. In uw antwoord herhaalde u dat de
verwezenlijking van het hele Sigmaplan uit de drie
bekende luiken bestond : het verzwaren van de dij-
ken, het aanleggen van de gecontroleerde overstro-
mingsgebieden en de daadwerkelijke bouw van
een stormvloedkering in Oosterweel. U stelde ook
dat de drie luiken duidelijk complementair zijn en
dat pas na de verwezenlijking van elk luik hetzelf-
de veiligheidspeil wordt bereikt als in Nederland
door de verwezenlijking van het Deltaplan.

U zegt in uw besluit dat in deze optiek de bouw
van een stormvloedkering te Oosterweel nog
steeds nodig is. Is die bouw echter prioritair ? Daar
heb ik niet echt een antwoord op gekregen. Ik wil u
deze vraag opnieuw voorleggen, omdat intussen
toch blijkt dat de kans op een stormvloed zoals in
1953 4,5 keer groter is dan toen. In die zin wil ik
me dan ook aansluiten bij de heer Candries. Zijn
suggestie om een nieuwe verbinding tussen linker-
en rechteroever te combineren met een storm-
vloedkering, is geen slecht idee.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Ik begrijp de bezorgd-
heid van beide collega's, die ook in het verleden al
de aandacht hebben gevraagd voor deze problema-
tiek. Ze hebben dat terecht onderstreept.

Wat de heer Van Nieuwenhuysen heeft gezegd, kan
ik hernemen.

Het Sigmaplan voorziet inderdaad in werken ter
verhoging van de veiligheid van het Zeeschelde-
bekken tegen stormvloeden vanuit de Noordzee.
Hierbij heeft men in 1977 in drie luiken voorzien.
Het ging om een versterking van alle waterkerin-
gen, de inrichting van gecontroleerde overstro-
mingsgebieden en de bouw van een stormvloedke-
ring. De doelstelling was het verkrijgen van een
zelfde veiligheidsgraad als op de Westerschelde.

Over de bouw van een of meerdere stormvloedke-
ringen werden al studies verricht. Een eenvoudige
oplossing komt vooralsnog niet uit de bus. Er zijn
hiervoor drie goede verklaringen : de vereiste van
een grote doorvaartopening voor zeeschepen, de
sterke getijdenwerking tot negen meter amplitude
bij uitzonderlijke stormvloeden, en de hoge water-
snelheden. Deze drie gegevens mogen we niet uit
het oog verliezen.

De hydraulische studies die in 1977 aanleiding
gaven tot de vooropgestelde, gecombineerde oplos-
sing met drie luiken, worden nu opnieuw uitge-
voerd met verfijnde berekeningen en met de actu-
ele Scheldemorfologie voor ogen. Men moet reke-
ning houden met de evolutie van de getijdenwer-
king, het smelten van de ijskappen en de verdie-
pingswerken van de Westerschelde.

Uit de sedert 1977 uitgevoerde evaluaties en aan-
vullende studies is gebleken dat men de bouw van
een stormvloedkering kan vermijden door een aan-
vullende dijkverhoging en de verdere inrichting
van potentiële overstromingsgebieden zoals Krui-
beke, Bazel en Rupelmonde. De voorwaarde hier-
voor is dat het bereikte veiligheidsniveau aan-
vaardbaar is. Ik deel deze bezorgdheid met de
interpellanten.

De resultaten van de thans lopende studies, die
hierover uitsluitsel moeten geven, zullen beschik-
baar zijn tegen het voorjaar van 1998. De kans
bestaat dus dat de bevoegde technici tot het besluit
komen dat een stormvloedkering op korte termijn
niet vereist is. Ik wil daar vandaag echter niet op
vooruitlopen.

In deze omstandigheden zou het dan ook geen zin
hebben om de bouw van een nieuwe oeververbin-
ding te koppelen aan een stormvloedkering. Ik kan
daar vandaag nog geen definitief standpunt over
innemen. Als een stormvloedkering toch nodig zou
zijn, dan moeten we rekening houden met een
beweegbaar kunstwerk, te concipiëren volgens de
meest moderne technieken. Dit kan eventueel
gecombineerd worden met een brug of tunnel.
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We verwachten de verfijnende studies over onge-
veer een half jaar. We moeten deze evalueren alvo-
rens ons definitief uit te spreken. Als besluit kan ik
wel zeggen dat de nu vooropgestelde oeververbin-
ding de bouw van een stormvloedkering niet uit-
sluit.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Francis Vermeiren tot de
heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Eco-
nomie, KMO, Landbouw en Media, over de recen-
te uitspraken van de minister betreffende de uit-
breiding van de luchthaven van Zaventem en het
aanleggen van nieuwe ontsluitingswegen naar de
luchthaven

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Vermeiren tot de heer Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw
en Media, over de recente uitspraken van de minis-
ter betreffende de uitbreiding van de luchthaven
van Zaventem en het aanleggen van nieuwe ont-
sluitingswegen naar de luchthaven.

De heer Vermeiren heeft het woord.

De heer Francis Vermeiren : Mijnheer de voorzit-
ter, heren ministers, collega's, we zullen het voor de
zoveelste keer over een succesverhaal hebben, dat
nu al tien of vijftien jaar aansleept. In het federaal
parlement of in de Vlaamse Raad van destijds heb-
ben we resoluties gestemd. Deze story blijft maar
voortduren.

Een paar maanden geleden werd in het Vlaams
Parlement een met redenen omklede motie goed-
gekeurd met 107 tegen 7 stemmen. Deze motie
werd door mij ingediend, samen met de heer
Doomst, tot besluit van mijn interpellatie aan de
Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening over de toegang tot de
luchthaven van Zaventem en het verkeer in de
regio.

In die motie werd de erkenning gevraagd van de
luchthaven van Zaventem als poort in het Ruimte-
lijk Structuurplan Vlaanderen. Tevens werd gewe-
zen op de nood aan een betere ontsluiting van de
luchthaven van Zaventem via lucht, weg en spoor.
Aan de Vlaamse regering werd gevraagd dat de

interkabinettenwerkgroep concrete maatregelen
zou voorbereiden, zoals trouwens werd gevraagd
aan minister Van Rompuy in een interpellatie van
de heer Candries op 30 september 1996. De heer
Candries heeft een zeer grote interesse in deze
materie, waarbij hij trouwens op dezelfde golfleng-
te zit als mij.

Tevens werd de Vlaamse regering in de resolutie
uitgenodigd om snel werk te maken van de aanslui-
tingen van de E19. Vijf jaar geleden werd overigens
een resolutie ingediend in de Vlaamse Raad, waar-
in de E19 Brussel-Antwerpen en de E40 Brussel-
Luik in het Structuurplan Vlaanderen als primaire
wegen van de categorie 1 werden herkend. Deze
motie werd met een overweldigende meerderheid
door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Ik geloof
dat alleen de Agalev-fractie zich onthouden of
tegengestemd heeft, wat ons niet verwondert.

Groot was dan ook onze verbazing, toen we nadien
via de pers vernamen dat de Vlaamse minister van
Economie, Landbouw, KMO en Media zich tijdens
de betoging van een actiegroep had uitgesproken
tegen de nieuwe ontsluitingswegen naar de lucht-
haven. Voor de regionale zender ROB-TV, die het
lokale nieuws verzorgt in het arrondissement
Halle-Vilvoorde, liet hij verder weten dat elk pro-
ject tot wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoor-
de, dat met het oog op de verbetering van de lucht-
havenstructuur zou worden voorgelegd aan de
Vlaamse regering, op zijn veto zou stuiten.

Dit is krasse taal, maar van de heer Van Rompuy
verwondert me dat absoluut niet – denken we
maar aan hoever het staat met het doortrekken
van de HSL voorbij Leuven.

Ons inziens zou de bevoegde Vlaamse minister ook
af en toe zijn oor te luisteren moeten leggen bij de
organisaties die erover waken dat Vlaanderen zijn
plaats in het nieuwe Europa veilig zal kunnen stel-
len.

Het VEV gaf in een snelbericht van 9 april jongst-
leden een beoordeling van het onlangs door de
Vlaamse regering goedgekeurde beleidsplan voor
Brussel. Hierin beklemtoonde het VEV dat Vlaan-
deren zich dringend moet bezighouden met het
probleemgeval Brussel, om er meer dan ooit een
troefkaart van te maken. Volgens het VEV moet
het plan worden geconcretiseerd in acties op het
terrein. Ook moeten Vlaanderen en Brussel hun
beleid inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit
dringend op elkaar afstemmen.
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Vlaanderen mag ondertussen niet nalaten zelf
volop de economische troefkaart Brussel uit te spe-
len. Zo moeten we de luchthaven van Zaventem
ontwikkelingskansen geven via het verhogen van
de bereikbaarheid. Op die manier wordt de groei-
dynamiek in deze regio aan de rand van Brussel
opnieuw aangewakkerd. Dit is zeker geen econo-
mische luxe in een streek waar door de sluiting van
Renault-Vilvoorde duizenden jobs in gevaar zijn.
Dit hield het snelbericht van het VEV in.

Vlaams-Brabant kan een stimulans zeker gebrui-
ken. Ik verwijs hiervoor naar gegevens van het
Europees Bureau voor de Statistiek. In vergelijking
met alle andere Europese regio's heeft Brussel het
op één na hoogste bruto binnenlands product, uit-
gedrukt in koopkracht. In vergelijking met het
gemiddelde van de Europese Unie, dat 100
bedraagt, haalt Brussel maar liefst 183. Vlaams-
Brabant haalt slechts de helft van dat cijfer, name-
lijk 92.

Mijnheer de minister, ik mag toch veronderstellen
dat deze gegevens u bekend zijn ? U weet onge-
twijfeld ook dat het gemiddelde van Wallonië 91
bedraagt. Alle andere Vlaamse provincies hebben
een hoger bruto binnenlands product dan Vlaams-
Brabant : Antwerpen haalt 139, West-Vlaanderen
118, Oost-Vlaanderen 107 en Limburg 106.

Mijnheer de minister, Vlaams-Brabant kan dus
best wat hulp gebruiken. Het verwondert me dan
ook dat u zich vooral laat leiden door actiegroepen
die inzake bepaalde onderdelen misschien wel
gelijk hebben, maar die in het geheel van de pro-
blematiek geen rekening houden met de algemene
welvaart en het algemene welzijn van het overgro-
te deel van de Vlaams-Brabantse bevolking.

Mijnheer de minister, ik vraag me ook af of u reke-
ning hebt gehouden met de interpellatie van de
heer Candries – van 30 september 1996 – over de
rol en de betekenis van de internationale luchtha-
ven van Zaventem voor Vlaanderen. Ik heb me
toen bij die interpellatie aangesloten. We hadden
het toen onder meer over de toegankelijkheid van
de luchthaven en de weerslag op de vestiging van
internationale ondernemingen. Bij die onderne-
mingen wordt de bereikbaarheid immers
beschouwd als een troef.

Ten tijde van die interpellatie was u nog optimis-
tisch in verband met de werkloosheidsgraad van de
regio. Die was vrijwel de laagste van België, vooral
door de economische betekenis van de luchthaven.

Een en ander vond plaats voor de klap die Vlaams-
Brabant te verwerken kreeg door de sluiting van
Renault-Vilvoorde. Mijnheer de minister, ik herin-
ner me nog zeer goed dat u toen grotendeels
akkoord ging met de heer Candries en mezelf. Ik
herinner me ook nog dat de commissievoorzitter,
de heer Voorhamme, minder enthousiast was over
onze zienswijze. U hebt daar toen met hem een
korte woordenwisseling over gehad.

Toen stelde u heel duidelijk dat de luchthaven van
Zaventem zeer belangrijk was voor de Vlaamse
werkgelegenheid. Natuurlijk beschikt de Vlaamse
regering terzake over weinig bevoegdheden, maar
u beklemtoonde toch dat het aantrekkelijker
maken inzake bereikbaarheid wel een Vlaamse
bevoegdheid was. U hebt toen letterlijk gezegd dat
de ontsluiting van de luchthaven een van de groot-
ste problemen was. U stelde toen dat de oplossing
lag in een rechtstreekse aansluiting van de luchtha-
ven op de E19 Antwerpen-Brussel en de E40 Luik-
Brussel. U pleitte toen voor een actiever beleid van
de overheid, en u stelde ook dat er onvoldoende
werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van Zaven-
tem als mainport. Studies van de universiteitspro-
fessoren Mortelmans en Sleuwagen sturen duide-
lijk aan op die betere ontsluiting. Ook de gouver-
neur van Vlaams-Brabant, de heer De Witte, stuurt
hierop aan. Toch klinkt er plots een ander geluid.
Mijnheer de minister, waaraan is de ommezwaai in
uw standpunt te wijten ? Wat heeft u ertoe aange-
zet dwars te gaan liggen ? Hebt u uw opvattingen
inzake de ontwikkeling van de luchthaven van
Zaventem als mainport herzien ? We zouden graag
een antwoord krijgen op deze vragen, omdat door
dit gewijzigde standpunt als het ware een streep
wordt getrokken onder de toekomstkansen van de
luchthaven. Bovendien komt ook de verdere eco-
nomische uitbouw van de regio Zaventem-Vilvoor-
de in het gedrang.

Mijnheer de minister, uw verklaring gaat regelrecht
in tegen de wens van het Vlaams Parlement, dat
zich bijna unaniem over deze zaak heeft uitgespro-
ken. We vragen ons dan ook af of het uw bedoeling
is om de luchthaven van Zaventem terug te bren-
gen tot het niveau van een regionale luchthaven.
Frankrijk doet er alles aan om de luchthaven van
Rijsel als een concurrent voor Zaventem naar
voren te schuiven, en zou dus zeker de gelegenheid
om onze luchthaven in de verdrukking te duwen
met beide handen aangrijpen.

Nu reeds wordt door de Franse overheid een
beleid gevoerd dat erop gericht is voordeel te
halen uit de hinderpalen die voor het bedrijfsleven
in Vlaanderen worden gecreëerd. Ik verwijs in dit
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verband naar de Vlaamse decreetgeving inzake
ruimtelijke ordening en naar de loodzware milieu-
decreten. Wordt de luchthaven van Zaventem op
zijn beurt opgeofferd ? Luidruchtige actiegroepen,
die niet altijd volledig ongelijk hebben, komen
immers in opstand tegen de plannen voor een bete-
re ontsluiting en een betere toegankelijkheid.

Telt werkgelegenheid dan echt niet meer mee ?
Indien men een dergelijke weg bewandelt, moet
men ook beseffen dat de zware investeringen die
men zich heeft getroost om het luchthavengebouw
aan de vereisten ven het toenemend aantal lucht-
reizigers aan te passen – ten belope van een slordi-
ge 30 miljard frank – dan wel eens zouden kunnen
worden gerangschikt bij de vele nutteloze werken
die de overheid in het verleden heeft laten uitvoe-
ren. Indien men de toegangswegen niet verbetert,
is die enorme investering zinloos geweest.

Het federale beleid inzake de luchthaven getuigt
evenmin van veel doorzicht of samenhang. Met zijn
beslissing om de meest lawaaierige toestellen toch
's nachts te laten vliegen tracht de federale minis-
ter van Vervoer kennelijk reacties uit te lokken
tegen de nachtvluchten. Tegelijkertijd beperkt hij
het gebruik van de luchthaven door het luchtver-
keer pas vanaf 7 uur 's ochtends toe te laten. Deze
maatregel is van toepassing op de meest moderne
en minst luidruchtige toestellen. Wat kan hiervan
de bedoeling zijn ?

Mijnheer de minister, in uw antwoord op de vragen
van de heer Candries en mezelf – op 30 september
1996 – vroeg u dat men van het uitblijven van
maatregelen tegen de lawaaihinder geen commu-
nautair debat zou maken. Ook nu is dit geenszins
mijn bedoeling. Toch moet ik vaststellen dat de
maatregelen van de federale minister van Vervoer
nu eenmaal niet gunstig zijn voor Zaventem. De
gouverneur van Vlaams-Brabant, de heer De Witte,
verklaarde enkele maanden geleden dat de maat-
regelen om de lawaaihinder rond de luchthaven te
beperken niet mogen leiden tot het stilleggen van
de luchthaven. Op middellange termijn beschouwt
hij de ontsluiting van de luchthaven als cruciaal. De
gouverneur verricht in dit verband uitstekend
werk.

Wat federaal minister van Vervoer Daerden met
zijn beleidsmaatregel voor de luchthaven van
Zaventem beoogt, kan gevolgen hebben die men
aan Waalse zijde zeker niet ongenegen is. Nacht-
vluchten van koeriersdiensten met luidruchtige
vliegtuigen – de Boeing 727, de Boeing 737, de

Boeing 707 – kunnen een nieuwe storm van protest
uitlokken en de overheveling van de zetels van de
koeriersdiensten van Zaventem naar Gosselies en
Bierset tot gevolg hebben. In Wallonië kijkt men
daar verlangend naar uit.

Al jaren ben ik er de stille en bestendige getuige
van dat de minister van Vervoer ons bestookt met
uitnodigingen voor een bezoek aan zijn kabinet, dit
om vorderingen te kunnen maken op het gebied
van de lawaaihinder waar wij oog – of misschien
beter oor – voor moeten hebben. Hij houdt het
echter bij oeverloos vergaderen en doet niets con-
creets. Hij laat de appel rotten met de duidelijke
bedoeling Bierset te bevoordelen. We hebben
inderdaad gezegd dat we hier geen communautair
dossier van moeten maken, maar toch ik ben meer
dan ooit overtuigd van mijn gelijk.

Verder wens ik uw aandacht te vestigen op de
beperking van het gebruik van Zaventem door
chartervliegtuigen. Deze vliegtuigen mogen pas na
zeven uur 's morgens opstijgen. Deze maatregel is
duidelijk gericht tegen de luchthaven van Zaven-
tem en haar werking en cliënteel. De bedoeling van
het koninklijk besluit is overduidelijk : de charter-
vluchten afnemen van Zaventem en afleiden naar
Wallonië, alhoewel – en dat weet ondertussen
iedereen – die vluchten met stille vliegtuigen
gebeuren.

Ik herhaal dat dit oeverloos vergaderen ongehoord
is. Zaken die werden ingevoerd door de toenmalige
minister van Vervoer, de huidige premier Dehaene,
bestempelt men plots als niet langer goed functio-
nerend. Men laat de appel jarenlang rotten en dan
komt er net voor de aanvang van het toeristische
seizoen een koninklijk besluit dat de planning van
de sector helemaal door elkaar gooit. Dit is geen
toeval meer. Dit is een communautair probleem.
Of we dit nu graag horen of niet : het is het resul-
taat van een bewuste strategie.

Dit wordt bevestigd door wat de heer Van Rom-
puy, Vlaams minister van Economie, op 30 septem-
ber 1996 heeft verklaard. Hij verklaarde toen dat
bepaalde Franstalige ambtenaren onvoldoende
investeringscapaciteiten opbrengen om van de
luchthaven van Zaventem een mainport te maken.
Ik ben het hier volledig mee eens.

De houding en verklaringen van minister Daerden
hebben trouwens in vele economische kringen ver-
bijstering gewekt. Men mag de ene problematiek
niet los van de andere bekijken. We moeten alles
gezamenlijk bekijken. We moeten als bondgenoten
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optreden en met betrekking tot de houding van de
federale minister heel voorzichtig optreden.

Van een consequent beleid van de Vlaamse rege-
ring om de economische ontwikkeling van Vlaams-
Brabant te verzekeren door optimaal de mogelijk-
heden van de aanwezigheid van de luchthaven te
benutten, is dus eigenlijk nauwelijks sprake.

In het antwoord op mijn interpellatie van 30 sep-
tember 1996 gaf de minister van Openbare Werken
te kennen dat hij zich had voorgenomen om een
werkgroep op te richten met vertegenwoordigers
van verschillende ministeries, dus ook van het
ministerie van Economie. Deze werkgroep zou op
korte termijn oplossingen moeten suggereren voor
de ontsluiting van de luchthaven. Ik herinner mij
dat nog goed. Ik heb toen al lachend gezegd dat de
mensen uit de streek die al vijfentwintig jaar belof-
tes van ministers aanhoren, wel eens verliefd zou-
den kunnen worden op een minister van Openbare
Werken die eindelijk zijn woord houdt.

Iedereen die bij dit gebeuren betrokken is, is
samen met mij heel tevreden over de interesse en
het engagement dat u betuigt door uw verschillen-
de bezoeken aan de gemeente en op het terrein.
Ook het initiatief van de minister van Economi-
sche Zaken om op zijn kabinet de betrokken par-
tijen samen te roepen in aanwezigheid van zijn
medewerkers, werd bijzonder gunstig onthaald.
Omdat u inging op de resolutie in het Vlaams Par-
lement, dachten wij dat het licht eindelijk op groen
werd gezet om deze materie met kennis van zaken
te benaderen, te bestuderen en er werk van te
maken.

De minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening liet mij op 14 januari 1997
weten dat een werkgroep reeds geruime tijd actief
op zoek is naar optimale, evenwichtige en multimo-
dale oplossingen om de internationale luchthaven
van Zaventem een nog grotere toegankelijkheid te
geven. Dat is precies wat wij vragen : optimale,
evenwichtige en multimodale oplossingen die met
alle aspecten rekening houden, dus bijvoorbeeld
ook met het milieu. We zijn ondertussen weer
enkele maanden verder, en we hebben nog niets
concreets vernomen van deze werkgroep.

Bepaalde drukkingsgroepen en personen uit onze
regio hebben op eigen initiatief informatie inge-
wonnen op het kabinet van openbare werken. Zij
zijn ongerust omdat zij met verschillende irreële

denkpistes worden geconfronteerd. We kunnen dat
goed begrijpen.

We zijn dan ook erg nieuwsgierig naar de voorstel-
len die deze werkgroep zal voorleggen. Maar we
zijn nog nieuwsgieriger of deze voorstellen de
minister van Economische Zaken zullen behagen.
Die minister zegt immers dat hij zijn veto zal stel-
len en dat hij dwars zal liggen.

De Kamer van Handel en Nijverheid van Halle-
Vilvoorde die de ontwikkeling van de luchthaven
van Zaventem van dichtbij volgt, heeft er onlangs
op gewezen dat op de belangrijkste Europese
luchthavens grote investeringen worden gedaan
om hun huidige en toekomstige posities veilig te
stellen. Diezelfde Kamer van Handel en Nijverheid
waarschuwt er ook voor dat de recente uitbreidin-
gen niet zullen volstaan. De bereikbaarheid van
Zaventem zou over de hele lijn onvoldoende zijn.
Dat kunnen we zelf natuurlijk ook vaststellen.
Iedereen die via de E40 naar Brussel komt en elke
dag opnieuw met de files wordt geconfronteerd,
kent deze problematiek.

Ik heb de tekst van het communiqué bij Belga
opgevraagd en heb ook de tekst gelezen van de uit-
zending van ROB-TV. Ik stel mij dan ook de vraag
of ik het misschien verkeerd begrepen heb. Mis-
schien ging het wel om een verklaring die afgelegd
werd in het heetst van de strijd, omringd door
manifestanten. Staat de Vlaamse minister van Eco-
nomische Zaken alleen met zijn standpunt inzake
de ontsluiting van de luchthaven ? Keurt hij de
resolutie af die het Vlaams Parlement nagenoeg
unaniem heeft goedgekeurd ? Zal hij inderdaad
dwarsliggen ? Wij willen een duidelijk antwoord,
zodat we niet om de haverklap met interpellaties
moeten aandraven.

Kan de minister een dergelijke houding verant-
woorden, niet alleen tegenover de economische
actoren van de regio Zaventem-Vilvoorde, maar
ook tegenover de werklozen ? Moet de overheid
met gekruiste armen toezien op de verkeersknoop
die elke dag erger wordt en een ernstige bedreiging
vormt voor de economische activiteit van de regio
en ook ver daarbuiten ? Ik spreek hier over
100.000 werknemers. In het Vlaams Parlement heb-
ben we dramatische debatten meegemaakt over
het verlies van 4.000 arbeidsplaatsen. Ook in deze
regio staat bijzonder veel op het spel. Ik kan echt
niet geloven dat dit de bedoeling van de minister
zou zijn. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de
minister het enkel heeft gehad over de uitbreiding
van de startbanen 25-R en 25-L. Daar komt inder-
daad het gewestplan bij kijken ; er kunnen inder-
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daad veel opmerkingen inzake milieu worden
gemaakt.

We moeten die twee zaken van elkaar scheiden.
Eerst en vooral is er de problematiek van de uit-
breiding van de startbanen 25-R en 25-L naar
Steenokkerzeel. Sommigen zeggen dat dit gebeurt
onder druk van de Brusselse burgemeesters om op
die manier Brussel te vermijden. De hinder wordt
hierdoor verplaatst naar Sterrebeek, dat zwaar
wordt belast. Dit moet worden onderzocht : hoe zit
het met de luchtveiligheid en is er een luchtver-
keersknooppunt ? Vervolgens is er dan de milieu-
problematiek : als de uitbreiding moet plaatsvin-
den, kan dit enkel en alleen op een volledig verant-
woorde milieubasis. Zo niet, zullen wij ons daarte-
gen verzetten.

Het ene heeft echter niets met het andere te
maken. Vandaag komen er 14 miljoen passagiers
naar de luchthaven van Zaventem. Wij worden
dagelijks gedurende 4 tot 5 uur geconfronteerd met
files. Tegenwoordig hebben onze gemeenten te
maken met zeer zware overlast die wordt veroor-
zaakt door het sneuvelverkeer naar de luchthaven.
Iedereen is het daarover eens. Ik ben de collega's
zeer dankbaar dat ze vroeger en nu bijna unaniem
de resolutie hebben goedgekeurd. Ik ben bijzonder
verheugd dat de minister van Economie binnen
zijn kabinet een initiatief heeft genomen waar ik
zeer graag aan wil meewerken.

Ook de minister van Openbare Werken heeft er
eindelijk werk van gemaakt om – zo heeft hij toch
beloofd – in de toekomst kredieten vrij te maken.
Het zou inderdaad machiavellistisch zijn aan het
project te werken zonder kredieten toe te kennen.
Mijnheer de minister, ik hoop dat u dit later zult
bevestigen. Natuurlijk moet er een symbiose zijn
tussen milieu en economie. Natuurlijk moeten de
burgers inspraak en inzage krijgen in de plannen.
Natuurlijk moet men zien of het niet beter is een
afzwakking vanuit bijvoorbeeld Leuven door te
voeren, waarbij er zo weinig mogelijk milieuhinder
is. Uiteraard moet daarover kunnen worden gedis-
cussieerd. Daar is trouwens een herziening van het
gewestplan voor vereist.

We weten net als de minister dat men met petities
rondgaat. Men maakt daar een soort omelette sibé-
rienne van, het opkloppen van een gebeurtenis.
Wat echter de tewerkstelling betreft, menen vele
mensen in die sector dat men een probleem, waar
alle facetten van de samenleving bij komen kijken,

op een verstandige en eerlijke manier moet bena-
deren zonder de inspraak uit te sluiten.

We moeten vermijden dat er een soort dubbel-
spraak tot stand komt. Gisteren had ik het nog met
collega's over de Nieuwe Politieke Cultuur. Die
cultuur houdt ook in dat wij standpunten durven
innemen die wij daarna ook blijven verdedigen. Of
we daarbij gelijk hebben of niet, of anderen daar al
of niet akkoord mee gaan, is een andere zaak.

Laten we tenminste tegenover elkaar en zeker
tegenover de burger altijd dezelfde taal spreken.
Als we later menen dat we verkeerd zaten, moeten
we daar openlijk voor durven uitkomen. Als de
minister dat vindt, dan heb ik respect voor zijn
idee. Hij moet hier dan wel nu duidelijkheid over
scheppen. Hij moet dan zeggen dat hij nu een
andere mening is toegedaan. Dan respecteer ik
hem, zoals ik iedereen respecteer die een mening
naar voren brengt.

Met tweeslachtigheid is echter niemand gebaat. Ik
geloof integendeel dat we in deze materie een
bondgenoot in de logica kunnen worden. Ik hoop
dat deze interpellatie daartoe heeft kunnen bijdra-
gen.

De voorzitter : De heer Candries heeft het woord.

De heer Herman Candries : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega's, de heer Vermei-
ren heeft enkele keren naar een interpellatie ver-
wezen, die ik vorig jaar heb gehouden.

Zaventem is niet enkel een motor van lokale ont-
wikkeling, ze is een van de weinige belangrijke
troeven waarmee men aan internationale beïnvloe-
ding kan doen. Dit is een zeer belangrijk gegeven.
We mogen ons niet laten verleiden tot een opper-
vlakkige behandeling van de problematiek van
Zaventem. We mogen niet achter slogans aanhol-
len of sloganeske taal hanteren om bepaalde stel-
lingen in te nemen.

Op het moment dat er meer communicatiemoge-
lijkheden zijn dan ooit tevoren, merk ik dat er hier
een totaal gebrek aan is. Vlaams-Brabant heeft nu
een eigen radio en televisie die een continue servi-
ce kan verlenen aan de bevolking over wat er in en
rond Zaventem gebeurt. Dit zou men kunnen ver-
talen naar reële situaties. Als er nu een vliegtuig
overvliegt, creëert dat soms spanningen. Daar kan
men mijns inziens niets aan doen. Wat er echter
ontbreekt is een positieve, proactieve informatie
over dit gegeven. Men kan heel gemakkelijk en
duidelijk uitleggen waarom er lawaai is, en waarom
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dit het geval is in bepaalde richtingen. Indien
Zaventem voortdurend aanwezig zou zijn op de
lokale radio en televisie, zou men een andere hou-
ding aannemen. Men kan dan ook preventief
optreden en een dialoog tot stand brengen tussen
de omgeving en de belangrijkste motor voor wel-
vaart en welzijn in die omgeving.

Ik pleit hier dus voor het vermijden van elke vorm
van oppervlakkigheid en voor het aangrijpen van
de nieuwe mogelijkheden die we hebben met de
lokale audiovisuele media in Vlaams- Brabant.
Zaventem moet hier elke dag aan bod komen.
Zaventem kan bijvoorbeeld informatie geven over
zaken die de mensen aanbelangen. Men kan dan
van Zaventem een samenwerkend vennoot maken
van het hele gebied rond de luchthaven. Tot nu
hoort men daar niets van. Er wordt enkel lawaai
gemaakt, zodat men enkel negatief in het nieuws
komt. We zullen het positieve moeten nastreven.
Dat geldt trouwens ook voor de luchthaven van
Deurne en andere gebieden of bedrijven die hinder
veroorzaken. Men dient daarover te spreken en
preventief op te treden door permanent te commu-
niceren met de omgeving. Dit geldt niet enkel voor
Zaventem, maar ook voor bijvoorbeeld Deurne en
voor andere gemeenten waar bedrijven hinder ver-
oorzaken. Men moet daarover discussiëren, een
preventief beleid uitwerken en met de omgeving
daarover permanent overleggen.

Ondertussen blijft Zaventem de motor van wel-
vaart en welzijn voor de gehele regio. Het gaat niet
alleen om Vlaams-Brabant. Als ik in het Mechelse
spreek over de grote uitdagingen van deze tijd, dan
heb ik het over de haven en de luchthaven. Meche-
len ligt daar tussenin. In een veranderende wereld
is de luchthaven een element van tewerkstelling.
Niet alleen de gemeente Zaventem is hierbij
betrokken. Er zijn meer betrokkenen dan alleen
degenen die onder de aanvliegroute wonen.

De voorzitter : Minister Van Rompuy heeft het
woord.

Minister Eric Van Rompuy : Mijnheer de voorzit-
ter, collega's, ik ben erg blij dat ik in deze commis-
sie het woord mag voeren. Ik zal de bevoegdheids-
verdeling binnen de Vlaamse regering respecteren.
Minister Baldewijns is bevoegd voor de problema-
tiek van de ruimtelijke ordening, voor de gewest-
plannen en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren. Over deze kwesties zal ik dus geen antwoord
formuleren. Ik zal wel meedelen in welke context

ik enkele weken geleden die verklaring heb afge-
legd.

De heer Vermeiren en ikzelf zijn beiden lid van de
gemeenteraad van Zaventem. Ik voelde me echt
gesteund door een motie die door die gemeente-
raad werd aangenomen. Mijnheer Vermeiren, ook
u die in het Vlaams Parlement een motie had neer-
gelegd, hebt die motie toen goedgekeurd. Ik heb
me toen als lid van de Vlaamse regering onthou-
den, eraan toevoegend dat ik de inhoud van die
motie steun en dat ik de daarin vervatte bekom-
mernissen aan de Vlaamse regering zou meedelen.
Ik zou dus niet weten wat ik zou hebben gedaan
dat indruist tegen de bekommernissen van het
Vlaams Parlement en van de heer Vermeiren,
wiens zorg om de toekomst van de luchthaven ik
volledig deel.

Ik ben wel enigszins verwonderd over zijn pessi-
mistische analyse van de toestand in de regio
Halle-Vilvoorde. Vandaag viert Halle-Vilvoorde
zijn 25-jarig bestaan met een grote viering van de
Kamer van Koophandel. De daar verspreide statis-
tieken over de werkloosheidsevolutie in de regio
Halle-Vilvoorde tonen aan dat er in deze regio een
fantastische tewerkstellingscreatie is gebeurd. Mis-
schien worden de cijfers enigszins vertekend door
de toestand in het Hageland en de Zennevallei,
maar we hebben, samen met West-Vlaanderen, de
laagste werkloosheidspercentages. Misschien moe-
ten we het daarover eens hebben in de commissie
voor Economische Aangelegenheden.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 17 februari
1997 werd de volgende tekst goedgekeurd. Ik her-
haal dat deze tekst ook door de heer Vermeiren
werd goedgekeurd. Ik citeer : de gemeenteraad
stelt met genoegen vast dat het ontwerp van het
Structuurplan Vlaanderen het ruimtebeslag van de
luchthaven beperkt tot de oppervlakte vastgelegd
in het gewestplan. De gemeenteraad stelt tevens
vast dat het ontwerp van het Structuurplan Vlaan-
deren veel aandacht besteedt aan de problematiek
van de ontsluiting van de luchthaven, zowel op het
vlak van het openbaar vervoer als van het wegver-
keer. De gemeenteraad beveelt in dit verband in de
eerste plaats de optimalisering aan van de bereik-
baarheid van de luchthaven met alle vormen van
openbaar vervoer. Einde citaat. Verder volgt nog
deze zin, en ik citeer : wat het wegverkeer betreft,
is de gemeenteraad van oordeel dat bij de eventu-
ele creatie van een bijkomende toegang tot de
luchthaven de woongebieden en open ruimten van
Zaventem en Nossegem niet verder kunnen wor-
den belast, en volledig moeten worden gevrij-
waard. Einde citaat.
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Deze tekst, mijnheer Vermeiren, hebt u mee goed-
gekeurd. Die betoging was er omwille van de vraag
waar er eventueel een nieuwe toegangsweg moet
komen. U hebt mee de tekst goed gekeurd waarin
wordt gezegd dat de open gebieden van Zaventem
en Nossegem niet verder mogen worden belast en
volledig moeten worden gevrijwaard. In de toelich-
ting hebt u ook gezegd, en ik citeer : het huidig
gewestplan voorziet in een zone voor een bijko-
mende toegangsweg naar de luchthaven. De gere-
serveerde zone op het gewestplan is echter in de
huidige omstandigheden weinig realistisch. Einde
citaat. Dat kan men in de notulen van de vergade-
ring lezen. Ik voelde me volledig gesteund door de
tekst die door de gemeenteraad werd goedge-
keurd. Die bekommernis heb ook ik verwoord.

Een tweede zaak die op die gemeenteraad werd
besproken, betreft de verlenging van de landings-
baan. Ik citeer : de gemeenteraad is van mening dat
dit niet van aard is om een oplossing te bieden
voor het probleem van de geluidshinder. Einde
citaat.

Er werd daarbij ook verwezen naar Heathrow,
waar men evenveel start- en landingsbanen heeft
als in Zaventem. U hebt daarover het volgende
goedgekeurd, en ik citeer opnieuw : de gemeente-
raad verwerpt deze optie, en pleit in de plaats daar-
van voor een aanpak ten gronde van de bronnen
van geluidshinder. Einde citaat.

In het Structuurplan Vlaanderen staat trouwens
dat de huidige uitbreidingsplannen voldoende
capaciteit bieden om tot in 2007 aan de vraag te
voldoen. De ruimteclaim van de internationale
luchthaven blijft beperkt tot de totaliteit van de
oppervlakte aan luchthaventerreinen in het
gewestplan. Het gewestplan moet bijgevolg niet
worden gewijzigd om de uitbreidingsplannen van
de luchthaven te realiseren.

Dat is alles wat er is gebeurd. U trekt daar allerlei
conclusies uit die ik absoluut niet begrijp. Ik woon
zelf in die gemeente. Ik voel me volledig gesteund
door de stellingname die ook u hebt goedgekeurd
tijdens die gemeenteraadszitting. Die stellingname
was in hoofdzaak gericht tegen de Regie der
Luchtwegen, die niet tot onze bevoegdheid
behoort. De heer Kirsch had immers een aantal
stellingen ontwikkeld over de problematiek van
een nieuwe startbaan. De gemeenteraad – inclusief
de heer Vermeiren – heeft zich tegen zo'n nieuwe
startbaan verzet. In het Structuurplan Vlaanderen
staat dat er voldoende capaciteit voorhanden is om

tot in het jaar 2007 aan de vraag te voldoen. Uit-
breidingen zijn dus niet gepland.

Ik heb dus absoluut niet de bedoeling om me de
bevoegdheden van minister Baldewijns toe te eige-
nen. Ik ben het volledig eens met wat ook u hebt
goedgekeurd. Wat ik heb gezegd, komt daarmee
overeen. Ik weet niet wat ik verkeerd zou hebben
gedaan. Ik heb deze zaak rustig en overdacht ver-
woord en aangepakt.

De voorzitter : De heer Vermeiren heeft het
woord.

De heer Francis Vermeiren : Ik voel me al heel wat
beter dan bij het begin van deze interpellatie. We
kunnen tot een oplossing komen. Men kent onder-
tussen een omelet sibérienne : men maakt teveel
opgeklopte roereieren in plaats van daadwerkelijk
iets te doen voor het milieu, de welvaart en het
welzijn.

Ik ga akkoord met de minister dat we een motie
hebben goedgekeurd waarin wordt gezegd dat die
regio reeds te zwaar is belast, en dat er dus geen
bijkomende lasten mogen komen. De minister van
Openbare Werken is zich daar terdege van bewust.
Ik ben hem erg dankbaar voor het feit dat hij reeds
tweemaal gedurende een hele dag door de
gemeente heeft gewandeld om zelf vast te stellen
wat al dan niet mogelijk is. Ik vermoed dat hij dat
onderhand wel weet. In die motie hebben we onze
bekommernissen verwoord, en hebben we de
minister uitgenodigd om te komen kijken. We wil-
len voorkomen dat voorstellen niet haalbaar zijn.

Ik ben verheugd vandaag vast te stellen dat u blijft
pleiten voor betere toegangswegen vanuit het
noorden en het zuiden. Er zal natuurlijk over moe-
ten worden gepraat, en er zal waarschijnlijk een
gewestplanwijziging moeten worden uitgevoerd.

We hebben in de motie gesteld dat de huidige toe-
stand, met name de bestaande weg naast de auto-
snelweg die door de kom van Nossegem gaat, geen
oplossing biedt. In het communiqué staat dat
minister Van Rompuy volgens de actiegroep tegen
de uitbreidingsplannen van de luchthaven van
Zaventem is. U hebt tegenover de burger tenmin-
ste die indruk gewekt – en dan druk ik me zeer
voorzichtig uit. Ik was ontsteld te vernemen dat u
zich zou verzetten tegen betere toegangswegen
naar de luchthaven. Ik ben vandaag dan ook bij-
zonder verheugd dat ik dit verkeerd heb begrepen
of dat de uitleg niet duidelijk genoeg was. U heeft
nu in deze commissie duidelijk gemaakt dat u
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voorstander bent van betere toegangswegen naar
de luchthaven.

Minister Eric Van Rompuy : Ik herhaal wat ik toen
gezegd heb. Wat het wegverkeer betreft, is de
gemeenteraad van oordeel dat bij de eventuele
aanleg van bijkomende toegangswegen tot de
luchthaven, de woongebieden en open ruimtes van
Zaventem en Nossegem niet verder kunnen wor-
den belast en volledig moeten worden gevrijwaard.

Iedereen weet dat er geen toegangsweg kan komen
omdat die een dorpskern moet passeren. Die beto-
ging ging voornamelijk over de landingsbaan. Dat
is iets helemaal anders. (Rumoer)

De heer Francis Vermeiren : Mijnheer de voorzit-
ter, in het communiqué pleit minister Van Rompuy,
wat het alternatief voor de toegangswegen vanuit
de E40 betreft, voor meer openbaar vervoer. Daar
pleiten we allen voor.

Minister Van Rompuy brengt dit op het niveau van
Zaventem, maar hij was misschien even vergeten
dat hij ook minister van Economie is. Hij spreekt
dus niet alleen over Zaventem als hij spreekt in
zijn hoedanigheid van minister.

De voorzitter : Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega's, ik was aan-
wezig op die betoging. Het was een fietsbetoging.
Ik was met de fiets, minister Van Rompuy was te
voet. Het was inderdaad een betoging tegen de uit-
breiding van de landingsbaan én tegen nieuwe toe-
gangswegen. Ik moet dan ook weerleggen wat de
minister zojuist heeft gezegd.

De voorzitter : Dit was even een verduidelijking.

Minister Eric Van Rompuy : Mijnheer Vermeiren,
we zeggen onder elkaar dat het niet in Zaventem
of Nossegem mag gebeuren. Aan die hypocrisie wil
ik ook niet meedoen.

De discussie gaat over de manier waarop we de
bereikbaarheid kunnen verbeteren. Het is echter
duidelijk dat een autosnelweg dwars doorheen een
dorp in het jaar 1997 totaal onrealistisch is.

De heer Francis Vermeiren : Ik stel voor dat al
degenen die nu ludiek reageren, zich de moeite zul-
len getroosten die de minister van Openbare Wer-
ken zich heeft getroost. De minister is ter plaatse –

te voet – komen kijken waar het probleem zich
precies situeert.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Ik ben blij kennis te kun-
nen nemen van de indrukwekkende lijst met groe-
ne bekommernissen die door de gemeenteraad van
Zaventem werd goedgekeurd. Ik was daar natuur-
lijk niet aanwezig. We krijgen hier een uitvoerig
verslag van de gemeenteraad van Zaventem en
niet van die van Antwerpen.

Ik ben onder de indruk van het feit dat men onze
milieuruimtelijke aandachtspunten voor een keer
ernstig neemt. Ik betreur het dan ook een beetje,
mijnheer Vermeiren, dat u – rekening houdend met
al uw groene bekommernissen inzake geluidsover-
last en de bescherming van dorpskernen tegen de
uitbreiding van de luchthaven – toch suggereert dat
dit soort van bekommernissen lijnrecht staat op de
zorg om tewerkstelling. Ik vind dit een zeer simp-
listische voorstelling. We moeten juist oplossingen
vinden die goed zijn voor de werkgelegenheid en
economie, maar die tegelijkertijd een aantal mini-
male garanties leveren voor de leefbaarheid, de
ruimtelijke ordening en het leefmilieu. U creëert
hier valse tegenstellingen.

Francis Vermeiren : Dit is een persoonlijke aanval.
Uw woorden zeggen precies het tegengestelde van
wat u bedoelt. U gaat manifesteren tegen de toe-
gangswegen en tegen de 25E en 25N, terwijl u zegt
dat er een symbiose tot stand moet komen tussen
economie en milieu. U moet niet zeggen dat ik
geen respect opbreng voor de mensen die in func-
tie manifesteren. Ik pleit ervoor dat de mensen die
deel uitmaken van het parlement op een correcte
manier hun standpunt verwoorden. Dat uw stand-
punt niet hetzelfde is als het mijne, is allang geen
geheim meer.

Om af te sluiten wil ik Agalev vragen mij te bewij-
zen hoe ze de vrijwaring van de economie en de
tewerkstelling kunnen verdedigen terwijl ze protes-
teren tegen de toegangswegen en tegen de 25E en
25N. Er huist genoeg intelligentie in hun fractie.
Men weet dus zeer goed dat deze zaken niet altijd
100 percent te verzoenen zijn.

De voorzitter : De heer Candries heeft het woord.

De heer Herman Candries : Ik wens deze zaak te
benaderen vanuit de commissie voor Werkgelegen-
heid en Economische Aangelegenheden. Wanneer
we het hebben over tewerkstelling, moeten we
weten dat het hier gaat over meerdere Renaults.
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De voorzitter van Lufthansa zei een aantal weken
geleden nog dat één slot staat voor 4.000 werk-
plaatsen. Een slot is de mogelijkheid om te landen
en te vertrekken van op een vliegveld. We knabbe-
len daaraan, zowel 's morgens als 's avonds. Het
aantal beschikbare uren voor activiteiten op
Zaventem krimpt in.

We stellen eveneens vast dat de vracht wordt
bedreigd : men wil deze verplaatsen naar Bierset.
Men probeert de charters te verhuizen naar Gosse-
lies. We zien ook de ontwikkelingen in Rijsel. In
Rijsel is een moderniseringscampagne aan de gang.
West-Vlamingen reizen reeds in belangrijke mate
langs Rijsel.

Naarmate de mogelijkheden van Zaventem wor-
den afgebouwd, komt men zeer brutaal en zeer
snel tot de afbouw van meer dan één Renault. Dan
heb ik het nog niet over het stopzetten van de tax-
free, toch de voornaamste inkomstenpost van
Zaventem. Zaventem was tijdens de voorbije 25
jaar de voornaamste motor van de economische
ontwikkeling in Vlaanderen. We moeten nadenken
vooraleer we dit afremmen.

De voorzitter : De heer Cordeel heeft het woord.

De heer Marc Cordeel : Om uit de impasse te gera-
ken, kunnen we misschien best een tunnel bouwen.
Dat levert waarschijnlijk nog het minste proble-
men op.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Vermeiren werd tot
besluit van deze interpellatie een met redenen
omklede motie aangekondigd. Ze moet uiterlijk 24
uur na de sluiting van de vergadering zijn inge-
diend.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering uitspreken.

Het incident is gesloten.

Interpellatie van mevrouw Cecile Verwimp-Sillis
tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Openbare werken, Vervoer en Ruimtelijke orde-
ning, over de uitbreidingsplannen van de luchtha-
ven van Zaventem

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
mevrouw Verwimp tot de heer Baldewijns, Vlaams
minister van Openbare werken, Vervoer en Ruim-
telijke ordening, over de uitbreidingsplannen van
de luchthaven van Zaventem.

Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega's, ik dacht dat
het debat over de toegangsweg was afgerond na de
interpellatie en de daarbij horende motie, waarnaar
de heer Vermeiren heeft verwezen.

Het debat bleek toch nog een staartje te krijgen,
omdat de minister, naar aanleiding van die beto-
ging, een enigszins ander standpunt had ingenomen
dan de heer Vermeiren had gedacht. Ik zal het dus
niet meer hebben over de nieuwe toegangswegen,
maar wel over het andere probleem van ruimtelij-
ke ordening, namelijk de uitbreiding van de lan-
dingsbaan.

Er is hier al dikwijls gezegd dat de mobiliteit van
personen en goederen toeneemt. Om hieraan tege-
moet te komen, bevat het Ruimtelijk Structuurplan
ook plannen om het aantal vluchten van en naar
Zaventem te verhogen. Men denkt dat dit mogelijk
is door de bestaande hoofdlandingsbaan om te vor-
men tot een tweede startbaan. Die moet dan wel
achthonderd meter langer worden. U begrijpt dat
hiervoor een deel van de open ruimte in de streek
rond Zaventem, Kortenberg en Steenokkerzeel
moet worden aangewend. Door de toenemende
geluidshinder en door de luchtvervuiling die inhe-
rent zijn aan luchthavens daalt het wooncomfort
voor de omwonenden.

In hetzelfde Ruimtelijk Structuurplan staat dat de
huidige uitbreidingsplannen voldoende capaciteit
bieden om tot het jaar 2007 aan de vraag te vol-
doen. Mijnheer de minister, ik neem aan dat u hier
verwijst naar de uitbreidingsplannen van de Regie
der Luchtwegen. Ik heb immers in geen enkele
beleidsbrief van de Vlaamse regering iets terugge-
vonden over uitbreidingsplannen. In de beleids-
brief Ruimtelijke Structuur voor Vlaanderen 1995-
1999 wordt in verband met het luchtvervoer wel
verwezen naar interregionale, nationale en interna-
tionale interacties, maar niet naar de uitbreidings-
plannen van de Regie der Luchtwegen.

Mijnheer de minister, de omwonenden zijn niet
gekant tegen de luchthaven : ze wisten dat er een
luchthaven was toen ze er gingen wonen. Ze wisten
natuurlijk niet dat die luchthaven zo zou groeien
en uitbreiden. Ze zijn wel gekant tegen uitbrei-
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dingsvoorstellen als er geen werk wordt gemaakt
van de bestaande infrastructuur en als er niet naar
alternatieven wordt gezocht.

Op dit ogenblik wordt er weerstand geboden tegen
de uitbreidingsvoorstellen. Dat is niet alleen uit die
ene manifestatie gebleken, maar ook uit een debat-
avond over die problematiek eergisteren in Zaven-
tem, waar de zaal te klein was.

De heer Francis vermeiren : Het was ook een klein
zaaltje.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Hoe dan ook, de
zaal was te klein. Er is weerstand, zowel tegen de
verlenging van de startbaan als tegen de ontsluiting
van de luchthaven, door nieuwe wegen.

Volgens mijn cijfers zijn er 10 miljoen reizigers per
jaar. Er is vastgesteld dat 85 percent daarvan met
privé-vervoer naar de luchthaven komt en 15 per-
cent op een andere manier – bijvoorbeeld met de
trein. De reizigers weten blijkbaar nog steeds niet
dat er driemaal per uur een trein rijdt tussen Brus-
sel-Centraal en Zaventem. Op korte tijd – 15 minu-
ten -, op een goedkope en vrij comfortabele manier
kan men dit traject afleggen.

Er is nog steeds geen goederenvervoer per spoor
naar de luchthaven mogelijk. Een toename van het
luchtverkeer is in de huidige omstandigheden
mogelijk zonder dat het aantal vluchten wordt
opgedreven, door een efficiëntere bezetting van de
toestellen. De heer Kirch heeft tijdens een hoorzit-
ting op 2 mei in Kortenberg duidelijk gezegd dat de
bezetting van de vliegtuigen op dit ogenblik amper
58 percent is. In een Europese context is dit heel
laag.

Het aantal vluchten op de bestaande banen kan
ook nog worden geoptimaliseerd door bijvoor-
beeld meer te vliegen op daluren en door de tarie-
ven aan te passen. Op die manier heeft men bij-
voorbeeld in Londen een toename gerealiseerd.
Mits enig studiewerk moet dit ook in Zaventem
mogelijk zijn. Het is ook niet denkbeeldig dat de
veiligheid in het gedrang komt door de verlenging
van de startbaan of door het gebruik van de lan-
dingsbaan als startbaan. Het toenemend aantal
bewegingen komt de veiligheid niet ten goede.

Mijnheer de minister, we moeten ons de vraag stel-
len of het luchtverkeer kan en moet blijven groei-
en. Naar wat voor een luchthaven willen we toe-
groeien ? Een nationale luchthaven heeft een

sociale, economische, politieke en ecologische func-
tie. Hoe zijn die functies te verzoenen op Zaven-
tem ? Dit debat moet dringend en blijkbaar op een
ander niveau worden gevoerd.

In de vorige interpellatie over de ontsluiting van
Zaventem verwees de heer Vermeiren naar de stu-
die van de GOM Vlaams-Brabant. Daarin staat dat
de economische activiteit rond de luchthaven jaar-
lijks met 10 percent toeneemt. In die studie stelde
men niet de vraag of het inderdaad om allemaal
nieuwe activiteiten gaat. Volgens mijn cijfers zijn er
40.000 werknemers in de buurt. Blijkbaar zijn mijn
cijfers verouderd, want u spreekt van 100.000 werk-
nemers. De luchthaven van Zaventem is eigenlijk
een spons die activiteiten uit het achterland weg
zuigt. Slechts een klein deel van de werknemers
komt uit Zaventem zelf.

De heer Francis Vermeiren : Gaat u tegen die
werknemers zeggen dat ze een spons zijn die werk
weg zuigt ? U zult daar zeer welkom zijn !

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : De koeriersdien-
sten moeten zich bijvoorbeeld niet per se in Zaven-
tem vestigen. Ze kunnen zich overal in Vlaanderen
of België vestigen.

Tussen de Europese hoofdsteden rijden er steeds
meer snelle treinen. Die mikken op hetzelfde
publiek als een groot aantal korte vluchten. Dit
betekent dat men die korte vluchten eigenlijk zou
moeten afschaffen. Nu blijkt dat die vluchten in
stand worden gehouden omdat ze vaak goedkoper
zijn dan treinen. Men kan tegenwoordig voor twee-
duizend frank heen en terug vliegen naar Dublin.
Dat is eigenlijk geen realistische prijs. Men kan dat
probleem oplossen door de elementen die concur-
rentie veroorzaken tussen het lucht- en treinver-
keer, weg te nemen.

Mijnheer Vermeiren, ik pleit voor snelle treinen.
Wij zijn steeds voorstander geweest van snelle en
comfortabele treinen. (Gelach) We zijn echter geen
voorstander van treinen zoals de TGV, die het bin-
nenlands vervoer in het gedrang brengen.

Begin mei las ik in Le Soir een artikel over de Bel-
gian Fuelling & Services Company, die wordt
beschreven als een juweeltje van Sabena. Deze
firma vult de vliegtuigtanks met brandstof, aan een
snelheid van 7.000 liter per minuut. Na een half
uurtje is de tank van een Boeing 747 gevuld en kan
hij vertrekken naar Tokio. Een half uurtje aan
7.000 liter per minuut : dat maakt 210.000 liter
brandstof voor één enkele vlucht. Kerosine is ech-
ter een aardolieproduct : het is een niet-herbruik-

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 80  – 5 juni 1997

Verwimp-Sillis

-12-



bare, eindige energievorm waarop we zeer zuinig
moeten zijn, mijnheer Vermeiren, als we onze
kleinkinderen nog mobiliteit willen gunnen.

De heer Francis Vermeiren : Mevrouw Verwimp,
toen u met het parlement naar Zuid-Afrika bent
geweest, bent u daar toen naartoe gezwommen ?
(Gelach)

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Op milieu-hygië-
nisch vlak staan we wat luchthavens betreft inder-
daad nergens. Dat is echter een onderwerp voor
een andere interpellatie. Ik kom tot mijn vragen.

Mijnheer de minister, welke zijn de uitbreidings-
plannen waarvan sprake is ? Waar, wanneer, door
wie en op welke basis werd hierover beslist ? Werd
er reeds een bouwvergunning voor aangevraagd ?

De voorzitter : De heer Candries heeft het woord.

De heer Herman Candries : Ik ga hier geen stelling
verdedigen. Toch acht ik het nuttig dat men het
even heeft over de zin en onzin van de verlenging
van de startbanen. We pleiten voor een verminde-
ring van lawaai, een verhoging van de veiligheid en
minder pollutie.

Dat zijn echter allemaal pleidooien voor een lange-
re startbaan. Verlengt men de startbaan, dan kan
men de optreksnelheid sneller realiseren, kan men
met meer veiligheid optrekken, kan men wegdraai-
en met een veiligere, hogere snelheid en zal men
voor veel minder lawaai en vervuiling zorgen. Den-
ken we ecologisch, dan zouden we in feite moeten
besluiten tot de verlenging van de startbaan.

De heer Johan Malcorps : Open ruimte is ook een
ecologisch argument. Ecologie is een afwegen van
verschillende schaarse bronnen, niet van één.

De heer Herman Candries : Inderdaad. Daar ben
ik het mee eens. Maar als we ecologisch denken, in
functie van een aantal problemen, en tot oplossin-
gen komen, dan zullen we steeds worden gedwon-
gen tot één of andere vorm van compromis.

We kunnen echter heel goed met ecologische argu-
menten pleiten voor een verlengen van de start-
baan. Ik wil onmiddellijk op papier met cijfers
bewijzen wat men wint op ecologisch vlak als de
startbaan met 100 tot 800 meter wordt verlengd.
Dat is een enorme winst.

Men kijkt steeds in witzwarttermen en mag steeds
alleen het zwarte zien. Mijns inziens is de realiteit
anders.

De voorzitter : De heer Vermeiren heeft het
woord.

De heer Francis Vermeiren : Mijnheer de voorzit-
ter, wat de heer Candries verklaart vanuit zijn
ervaring terzake is correct. Dat wordt ook beves-
tigd door de technici.

Mevrouw Verwimp en ook de bevolking hebben
het echter bij het rechte eind wanneer ze zeggen
dat een dergelijke discussie steeds de wereld wordt
ingestuurd met de boodschap dat ze het nu maar
moeten uitvechten. Dat wordt gebruikt als argu-
ment om zijn gelijk te halen : dat moet men ook
toegeven.

Het ware beter dat allen die betrokken zijn bij de
uitbating van de luchthaven en alle aspecten ken-
nen, dit op een minder achterbakse wijze zouden
voorstellen aan de publieke opinie. Deze aspecten
zijn immers onvoldoende gekend door iedereen.
Wat deze manier van voorstellen betreft zijn er
voorschriften, inspraakmogelijkheden en hoorzit-
tingen. Dat is misschien het positieve resultaat van
deze interpellatie : het feit dat we deze boodschap
kunnen overbrengen aan onder meer de mensen
van de Regie der Luchtwegen.

U hebt gepleit voor meer berichtgeving via de
media. De hele regio van onze luchthaven – en dat-
zelfde geldt voor elke omgeving van elke luchtha-
ven – krijgt sporadisch bericht via de media : men
stuurt iets de ether in en laat het aan de anderen
over om er zich mee te amuseren en elkaar mee
om de oren te slaan. Natuurlijk hanteren u en
mevrouw Verwimp geldige argumenten. Maar als
ik al eens brutaal overkom – en u weet dat ik het
zeer goed meen – dan is dat een gevolg van het feit
dat men ons eigenlijk niet de mogelijkheid biedt
ons werk rustig en goed te doen en onze ideeën
aan elkaar te toetsen. Deze les kunnen we mis-
schien trekken uit deze interpellatie.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Ik wil inpikken op het laat-
ste. Het werk rustig doen en in een breder kader
plaatsen : daar zit nu net het probleem.

We hebben wel een aantal Vlaamse bevoegdheden
met betrekking tot de luchthaven van Zaventem,
maar natuurlijk kunnen we deze luchthaven en de
hele problematiek errond niet los zien van een glo-
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baal mobiliteitsbeleid, waarbij een hele reeks ande-
re aspecten komen kijken. Ik merk dat men bij-
voorbeeld in Nederland inzake de druk op de
luchthaven van Schiphol soms standpunten hoort
die enigszins de richting uitgaan van wat mevrouw
Verwimp zei : in een globaal mobiliteitsbeleid moe-
ten we misschien wel afstappen van korte lijnvluch-
ten. Ik wil in dat verband een correctie aanbrengen
: we moeten inderdaad kiezen voor de snelle trein.
Agalev heeft nooit tegen een snelle trein gepleit,
maar heeft wel vaak gepleit tegen de aanleg van
hogesnelheidslijnen.

Daarstraks werd gezegd dat ecologie een breed
gegeven is. Men moet de aanleg van dergelijke lij-
nen kaderen in de ruimte, in de bevolkingsdicht-
heid, in de te garanderen woonkwaliteit en in de
tijdwinst die dat met zich meebrengt binnen een
beperkte ruimte. Dit is iets helemaal anders.

Om de druk op het luchthavenverkeer terug te
dringen, zal men in Europa steeds meer moeten
kiezen voor die snelle treinverbindingen. Men
moet dan een sterke ontmoediging inbouwen voor
dergelijke kortelijnvluchten. Deze vormen een bij-
komende belasting die niet echt nodig is. De eco-
nomische meerwaarde ervan ten opzichte van een
snelle treinverbinding, is niet zo groot of misschien
zelfs kleiner.

De voorzitter : De heer Candries heeft het woord.

De heer Herman Candries : Ik zou hier willen op
inpikken, omdat we hier ook de minister van
Media in ons midden hebben. Ik heb daarstraks
even verwezen naar een mogelijke meerwaarde
voor regionale televisie en radio. Er is een onge-
looflijk communicatievermogen in en rond Zaven-
tem, en toch gebruikt men dat niet. Men zou hier
voor een zeer grote meerwaarde kunnen zorgen
door een goede communicatie tussen de media en
Zaventem. Er is zoveel informatie die iedereen
dagdagelijks nodig heeft. Mijnheer de minister, u
kunt de mediamensen hier attent op maken.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Naar aanleiding van
deze interpellaties zijn heel wat bedenkingen
gemaakt. Ik zou dan ook graag het debat willen
herleiden tot de essentiële vragen van mevrouw
Verwimp op het einde van haar interpellatie.

U had het vooral over het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen en de luchthaven van Zaventem.

Over een hele reeks punten ben ik het op dat vlak
met u eens.

De aanloop van uw analyse bevatte echter wel een
onjuistheid. U zegt dat in het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen gepleit wordt voor een verhoging
van het aantal vluchten. Dit is niet correct. In het
indicatief gedeelte van het Ruimtelijk Structuur-
plan wordt duidelijk gezegd dat de huidige uitvoe-
ringsplannen voldoende capaciteit bieden om tot
2007 aan de vraag te voldoen. De heer Van Rom-
puy heeft het twee keer voorgelezen, ik hoop dat
we dat nu allemaal weten. Zo niet, wil ik graag nog
eens hernemen wat op pagina 139 staat.

De ruimteclaim van de internationale luchthaven
zelf blijft beperkt tot de totaliteit van de opper-
vlakte van luchthaventerreinen in het gewestplan.
Ik denk dat dit de meest geruststellende reactie is
op uw vragen over ruimte en ruimtelijke ontwikke-
ling.

Voor elk onderdeel in het Ruimtelijk Structuur-
plan kunnen uitvoeringsplannen worden gemaakt.
Bij de opmaak van een uitvoeringsplan moet men
rekening houden met de bijzondere betekenis van
Zaventem. Dit wordt duidelijk aangegeven in het
Ruimtelijk Structuurplan, waar staat dat we deze
luchthaven beschouwen als een motor voor econo-
mische ontwikkeling. De heer Vermeiren heeft dit
in de vorige interpellatie ook benadrukt. Uitvoe-
ringsplannen die opgemaakt worden, moeten reke-
ning houden met een reeks toekomstperspectieven
die men voor deze luchthaven voorop stelt.

Ik kan er maar enkele noemen. Er zijn bijvoor-
beeld de projecten voor het realiseren van een
Europese luchthaven met een mogelijke capaciteit
van 20 à 25 miljoen passagiers per jaar. We moeten
daar op langere termijn rekening mee durven hou-
den. Er is ook de maximalisering van de bereik-
baarheid via nieuwe toegangen voor het wegver-
keer van de E40 en de E19.

We moeten uiteraard rond de tafel gaan zitten om
te kijken hoe dit alles moet gebeuren. Dit moet
worden geconcretiseerd in een uitvoeringsplan.
Voor het spoorverkeer wordt gewezen op nieuwe
toegangen voor de spoorlijnen 25 Brussel-Antwer-
pen en 36 Brussel-Leuven. Ook wordt duidelijk
gezegd dat rechtstreekse verbindingen met Zaven-
tem wenselijk zijn vanuit respectievelijk Brussel,
Leuven, Antwerpen en Mechelen.

De terreinen van de Regie der Luchtwegen moe-
ten, gelet op het strategisch belang en specifiek
karakter, voorbehouden worden aan distributie en
aan tertiaire activiteiten die rechtstreeks verbon-
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den zijn met de luchthaven, de luchtvracht of de
luchtvaartmaatschappijen. We denken hierbij aan
onderhoud, catering, diensten enzovoort.

Gelet op de grenzen van het luchthavengebied
heeft de beheerder van de luchthaven een grote
verantwoordelijkheid bij het toestaan van vestigin-
gen. Dit spreekt allemaal voor zich. Als men het
ontwerp van RSV aandachtig leest, zal dit allemaal
veel duidelijker worden. Het is aangewezen een
strikte selectiviteit te hanteren in verband met de
vestiging van bedrijven om latere ontwikkelingsbe-
hoeften en -kansen niet te hypothekeren. Daar zijn
we het allemaal over eens.

Bij de opmaak van uitvoeringsplannen zal men ook
rekening moeten houden met de volgende sugges-
tie. Er moet in maatregelen worden voorzien voor
de beperking van de milieu-hygiënische impact van
de luchthaven en voor de goede ruimtelijke inpas-
sing van de nieuwe ontwikkelingen.

Mevrouw Verwimp, misschien zijn we hier aan het
praten over problemen die momenteel nog niet
bestaan. Tot vandaag hebben we nog geen enkele
bouwaanvraag ontvangen met betrekking tot de
uitbreiding van de luchthaven van Zaventem.
Indien er voorstellen tot uitbreiding komen vooral-
eer het RSV definitief wordt vastgelegd, zullen die
uiteraard aan deze elementen worden getoetst. We
zullen dan ook bekijken welke beslissing er moet
worden genomen. Het spreekt voor zich dat de
visie die in het ontwerp van RSV naar voren wordt
gebracht, moet worden bevestigd bij de definitieve
vaststelling ervan. Hierover zullen we zeker in de
commissie nog verdere besprekingen moeten voe-
ren.

In verband met de bedrijven wil ik ook nog de vol-
gende opmerking maken. Op het gewestplan wordt
uiteraard voorrang gegeven aan de bedrijven die te
maken hebben met het luchthavengebeuren. Als er
zich niet-luchthavengebonden bedrijven willen ves-
tigen, horen die bij voorkeur thuis buiten de op het
gewestplan aangeduide perimeter.

Laten we de zaken dus niet nodeloos compliceren.
Ik laat de uitspraken van de betrokken instanties
van de luchthaven van Zaventem voor hun reke-
ning. Ik kan alleen maar antwoord geven in ver-
band met de zaken waarover vandaag duidelijk-
heid bestaat.

Zowel wat betreft de opmaak van het ontwerp van
RSV als wat betreft de verdere discussies, pleeg ik
uiteraard ook het nodige overleg met de andere

leden van de Vlaamse regering. Het spreekt voor
zich dat we ook rekening houden met de verschil-
lende aspecten waarvoor de andere ministers
bevoegd zijn.

De voorzitter : Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Mijnheer de
minister, voor de luchthaven van Zaventem gelden
inderdaad zowel federale als Vlaamse bevoegdhe-
den. U hebt dus ook een zekere bevoegdheid. De
Vlaamse bevolking maakt zich momenteel onge-
rust over de mogelijke uitbreidingsplannen van de
start- en landingsbanen.

Minister Eddy Baldewijns : Waar liggen die plan-
nen ter tafel ?

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Die plannen cir-
culeren.

Minister Eddy Baldewijns : We kunnen onmogelijk
ingaan op alle mogelijke ideeën die bij de verschil-
lende betrokken groepen leven. Dit is geen prakti-
sche manier van werken.

Het is niet meer dan logisch dat alle betrokken
partijen hun eigen plannen en ideeën hebben.
Uiteraard ontwikkelen ze een visie voor hun eigen
bedrijf. Ik herhaal echter dat we tot op heden geen
enkele bouwaanvraag hebben ontvangen. Het
behoort wel tot onze bevoegdheid om hierover te
gelegener tijd een oordeel te vellen.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door mevrouw Verwimp werd tot
besluit van deze interpellatie een met redenen
omklede motie aangekondigd. Ze moet uiterlijk 24
uur na de sluiting van de vergadering zijn inge-
diend.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering uitspreken.

Het incident is gesloten.

[....]

– De vergadering wordt gesloten om 16.55 uur.

-15-
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW SONJA BECQ,
VLAAMS VOLKSVERTEGENWOORDIGER, OMTRENT

BELEIDSPLAN KINDEROPVANG, UITGEWERKT DOOR

KIND EN GEZIN

De ontwerpteksten van het beleidsplan kinderop-
vang gebouwd op drie pijlers worden gekaderd
binnen drie belangrijke maatschappelijke evoluties
die zich de laatste decennia voordoen.

* Vooreerst is er de veranderde, verruimde functie
van kinderopvang.

Daar waar kinderopvang opgestart is als ant-
woord op de arbeidsparticipatie van vrouwen,
heeft kinderopvang stilaan een ruimere functie
gekregen. Kinderopvang wordt gezien als onder-
steuning van een totaal gezins- en sociaal gebeu-
ren, waarbij specifieke gezinsondersteuning en
ondersteuning van sociale netwerken belangrij-
ke aspecten van zijn.

* Daarnaast is er het groeiende spanningsveld tus-
sen een steeds meer eisende economische
wereld versus een gezinsprimaat dat ook aan
belang wint. Een spanningsveld dat vooral weegt
op gezinnen met jonge kinderen die enerzijds
willen investeren in hun carrière en anderzijds in
hun gezinsontplooiing.

* Een derde evolutie is het toenemend belang van
de eigen positie van kinderen in onze samenle-
ving versus een samenleving die dat nog maar
weinig omzet in de realiteit.

Binnen de context van deze evoluties werden een
aantal sleutelopties geformuleerd die de krachtlij-
nen vormen van het beleidsplan kinderopvang.

1. De kinderopvang dient gezinnen te ondersteu-
nen in hun gezinsontplooiing

Hierbij is een eerste optie om alle bevoegde
beleidsinstanties betrokken bij gezin en arbeid te
stimuleren maatregelen te nemen die ouders toela-
ten hun gezinsactiviteiten vlotter te combineren
met externe activiteiten (o.a. arbeid). Daarnaast zal
er aandacht gaan naar de opvang van zieke kinde-
ren met prioritaire aandacht voor opvang thuis.
Ook de atypische opvang zal beter uitgebouwd
worden, maar met de nodige drempels om onei-
genlijk gebruik tegen te gaan. Een laatste optie is
het uitbouwen van kinderopvang en specifieke
gezinsondersteuning t.a.v. bepaalde doelgroepen.

2. De invulling en organisatie van de kinderopvang
gaat uit van een leeftijdsgericht pedagogisch
basisconcept voor de kinderopvang, het LEGO-
concept

De kinderopvang dient vanuit het belang van het
kind zo optimaal mogelijk in te spelen op de ver-
schillende ontwikkelingsbehoeften van kinderen.
Opties hierbinnen zijn om ouders in het belang van
het kind en de totale gezinsorganisatie meer moge-
lijkheden te bieden het eerste levensjaar van hun
kind zelf in te staan voor de opvoeding van hun
kind en om een zo soepel mogelijke overgang te
creëren tussen de voorschoolse situatie van kinde-
ren en de kleuterschool.

De gekozen opties vanuit het LEGO-concept zul-
len als wijze van voorbeeldfunctie in een soort
proeftuin binnen het personeelsbeleid van twee
sectoren gerealiseerd worden, namelijk binnen
Kind en Gezin en binnen de gesubsidieerde kin-
deropvang. Op termijn zal een dialoog aangegaan
worden met de arbeidswereld om rond deze the-
matiek de discussie op gang te brengen.

3. Aansluitend bij het LEGO-concept zal, mede als
antwoord op het voorstel van de verhoogde
instapleeftijd in het kleuteronderwijs, gestreefd
worden naar een zo soepel mogelijke overgang
van de voorschoolse situatie naar de kleuter-
school

Vanuit het ervaren van een breuklijn tussen de
opvang of andere voorschoolse situaties en het
kleuteronderwijs, vloeit de optie voort om te stre-
ven naar een zo naadloos mogelijke overgang tus-
sen beide. Als minister van welzijn, gezin en cultuur
ben ik hierbij vragende partij om deze optie in een
samenwerking  met de minister van onderwijs te
realiseren.

Ik zal dan ook voorstellen om onder gemeenschap-
pelijke voogdij van de minister van onderwijs en
mijzelf in het najaar 1997 een ronde-tafelconferen-
tie te organiseren met als doel het uitwerken van
een plan van aanpak (concepten en concrete
afspraken) rond een naadloze overgang tussen de
voorschoolse situatie en het kleuteronderwijs en de
verhoogde instapleeftijd in het kleuteronderwijs.

In het licht hiervan worden in de ontwerpteksten
van het beleidsplan nu reeds twee alternatieve con-
cepten voorgesteld, als antwoord op de vehoogde
instapleeftijd van 2,5 jaar voor de kleuterschool.
Enerzijds gaat het om het uitwerken van een con-
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cept peuterspeelzalen te organiseren binnen de
kinderopvang of kleuterschool. Anderzijds gaat het
om het uitbouwen van een soepel gebruik van hui-
dige kinderopvang en kleuteronderwijs. Streefdoel
is om in september 2000 te kunnen overgaan tot de
concrete implementatie van de concepten en
afspraken, voortbouwend op de ronde-tafelconfe-
rentie.

De regelgeving voor de totale kinderopvang zal
worden vereenvoudigd, in het kader waarvan de
financieringsmechanismen van de kinderopvang
grondig herdacht zullen worden

Er wordt een nieuwe regelgeving uitgewerkt waar-
bij vereenvoudiging en deregulering worden voor-
opgesteld. In het licht hiervan zal het totale finan-
cieringsmechanisme van de kinderopvang grondig
bestudeerd worden, waaronder de financiering
door de overheid, door de ouders, via de sociale
partners. Ik zal als minister van welzijn, gezin en
cultuur een initiatief nemen om met (vertegen-
woordigers van) de Vlaamse overheid, sociale part-
ners en ouders, hiertoe in het najaar 1997 een com-
missie op te richten, die binnen de zes maanden
haar resultaten zal neerleggen. Deze resultaten zul-
len worden ingebracht in de vereenvoudigde nieu-
we regelgeving, steunend op drie basispijlers,
namelijk pedagogische basiskwaliteitseisen, erken-
ningsvoorwaarden en subsidiëringsmodaliteiten.
De basis van deze nieuwe regelgeving, uitgewerkt
op decretaal niveau zal einde 1998 aan het Vlaams
Parlement en dus deze commissie worden voorge-
legd.

5. Er zal een programmatiebeleid worden gevoerd,
uitgaande van een aantal voor kinderopvang
relevante parameters, die de dynamiek op het
werkveld zoveel mogelijk zal weerspiegelen en
mogelijk maken

Het is de optie om een programmatiebeleid te voe-
ren dat rekening houdt met de vraag naar kinder-
opvang, waarbij de vraag geobjectiveerd wordt in
een aantal parameters relevant voor het bepalen
van de noden aan kinderopvang, gekoppeld aan
vooropgestelde beleidsnormen die de politieke uit-
drukking zijn van de opties die rond het aanbod
van de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde  kin-
deropvang worden genomen.

Het gemeentelijk niveau zal betrokken worden bij
het legitimeren van aanvragen binnen de contou-
ren van de vooropgestelde voorziene plaatsen in de

provincie. Ook het LEGO-concept zal zijn plaats
moeten krijgen binnen deze berekeningen.

Een eerste oefening inzake programmatie zal wor-
den voorgelegd in het voorjaar 1998, zodat het kan
mee opgenomen worden in de begroting voor het
jaar 1999.

6. De kwaliteit in de kinderopvang dient verder te
worden uitgebouwd met in eerste instantie aan-
dacht voor de pedagogische kwaliteit, maar
daarnaast ook voor een algemeen kwaliteitsma-
nagement ter bevordering van de totale kwaliteit

Het fundament van de kinderopvang wordt
gevormd door een aantal basiskwaliteitseisen, die
gelden voor elke vorm van kinderopvang. Uit-
gangspunt is de pedagogische kwaliteit onder-
steund door een globaal kwaliteitsmanagement.
Deze eisen zullen ook richtinggevend zijn voor
allerhande opleidingsprogramma’s.

7. De voorzieningen zelf worden geresponsabili-
seerd in hun verantwoordelijkheid ten aanzien
van de organisatie van de kinderopvang, waarbij
de overheid een ondersteunende rol heeft

De overheid wil t.a.v. de organisatoren van kinder-
opvang in eerste instantie voorwaardenscheppend
zijn door onder meer een werkingskader en midde-
len aan te reiken, zodat zij in hun verantwoorde-
lijkheid worden ondersteund. In eerste instantie
wordt dit gerealiseerd via budgetfinanciering.
Daarnaast ook in de ondersteuning van het globale
kwaliteitsmanagement.

8. Ten behoeve van de ouders en in tweede instan-
tie van de opvanginitiatieven zelf zal een kwali-
tatief informatie- en communicatiesysteem voor
de kinderopvang worden uitgebouwd

Vanuit trends naar meer flexibiliteit in de arbeids-
situatie, maar ook meer flexibiliteit in het gezinsle-
ven is actuele, correcte informatie m.b.t. het aan-
bod van kinderopvang essentieel. Hiertoe zal een
degelijk communicatie- en informatiesysteem wor-
den uitgebouwd dat vooral de gebruiker toelaat op
de voor hem meest efficiënte wijze informatie te
bekomen. Het zal ook leiden tot een vlottere admi-
nistratie binnen de totale kinderopvang.
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9. Via een degelijk uitgebouwde ouderparticipatie
en kinderparticipatie in de buitenschoolse
opvang zullen ouders en kinderen als belangrij-
ke partners in het kinderopvanggebeuren erkend
worden

Vanuit de idee dat ouders de eerste verantwoorde-
lijken blijven voor de opvoeding van de kinderen
zullen ouders in de toekomst meer als partner in
het gebeuren van kinderopvang erkend worden.
Dit houdt een uitbouw van ouderparticipatie in
met specifieke aandacht voor het betrekken van
vaders. In de buitenschoolse opvang zullen kinde-
ren explicieter in het gebeuren betrokken worden.

10.De particuliere sector zal binnen het kader van
haar specifiek statuut als zelfstandige onder-
steund worden in haar werking

Het is een optie om de particuliere sector beter te
ondersteunen, wel rekening houdend met haar
eigenheid van particulier initiatief. In samenwer-
king met het Vlaams Instituut voor Zelfstandig
Ondernemen zal gezocht worden naar ondersteu-
nende initiatieven met betrekking tot het wegwijs
geraken binnen de regelingen van hun statuut als
zelfstandige en tewerkstellingsmogelijkheden en
het zoeken naar de nodige omkaderingen voor hun
particulier initiatief. Specifieke aandacht zal hierbij
gaan naar startende initiatieven om hen zo goed
mogelijk te informeren en ondersteunen in hun
beslissingsproces, o.a. via het uitwerken van een
model van businessplan.
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