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VOORZITTER : De heer Jaak Gabriels

– De interpellatie wordt gehouden om 14.33 uur.

Interpellatie van de heer Marino Keulen tot de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over het standpunt van de Nederlandse provincie
Limburg inzake de IJzeren Rijn en de spooront-
sluiting van Vlaams-Limburg

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Keulen tot de heer Baldewijns, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over het standpunt van de Neder-
landse provincie Limburg inzake de IJzeren Rijn
en de spoorontsluiting van Vlaams-Limburg.

De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega's, het debat
over het reactiveren van de IJzeren Rijn wordt al
een hele tijd gevoerd, zowel op federaal als op
Vlaams niveau. Het nut, de wenselijkheid en de
rentabiliteit van deze goederenlijn komen daarbij
aan bod. Door het groot aantal betrokken partijen
is dit een heel complex gegeven. De voornaamste
partners voor de realisatie van het project zijn de
gemeentebesturen, het Vlaams Gewest, de federale
staat, de NMBS, de Nederlandse Spoorwegen en de
Duitse Spoorwegen.

De voorbije maanden en jaren hebben we de
standpunten van de verschillende actoren leren
kennen. Bij de onderhandelingen over het HST-
traject bleken zowel de Nederlandse regering als
de federale minister van Verkeer voorstander van
de IJzeren Rijn. De Nederlandse regering uit
motieven van compensatie wegens de Vlaamse
keuze voor het E19-traject van de HST en de Bel-
gische minister staat onder druk van zijn Vlaamse
collega's. Langs Vlaamse zijde neemt men duidelijk

een collectief standpunt in : de IJzeren Rijn is een
sleutel die nieuwe economische deuren opent voor
de Vlaamse havens. Ook minister Baldewijns staat
achter die visie. In het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen heeft hij bijvoorbeeld een aantal
opties opgenomen.

Ondertussen zijn in de pers voldoende verklarin-
gen verschenen voor het feit dat dit project voor de
NMBS geen prioriteit is. De NMBS neemt een
dubbelzinnige houding aan. Gedelegeerd bestuur-
der Schouppe beweerde rond nieuwjaar tijdens een
spreekbeurt voor de Belgische en Nederlandse
Kamers van Koophandel het volgende : 'Op korte
termijn heeft de NMBS geen nood aan een IJzeren
Rijn. Er zal wel een tijd komen dat de NMBS wel
nood zal hebben aan die verbinding, maar die tijd
is nog niet in het zicht. De huidige verbinding die
loopt via Mons en Aken voldoet aan de huidige
behoefte.' Enkele weken later hield de heer Mar-
tens, adjunct-directeur-generaal van de NMBS, in
Antwerpen een vurig pleidooi voor de realisatie
van de IJzeren Rijn. Hij verwees onder meer naar
het standpunt van voorzitter Dürr van het directie-
comité van de Deutsche Bahn. Dat standpunt ver-
baasde iedereen. Aanvankelijk wees de Deutsche
Bahn de IJzeren Rijn af. Nu steunt ze het project,
omdat de verbinding beter op het Duitse spoorwe-
gennet aansluit dan de geplande Nederlandse
Betuwelijn, waarvan de aanleg ook veel duurder is.

Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat
alle violen nu gelijk zijn gestemd en dat men einde-
lijk werk kan maken van dit spoorwegproject, dat
voor Vlaanderen heel belangrijk is. Dat is echter
een illusie. Tijdens de HST-onderhandelingen heeft
de Nederlandse regering zich weliswaar vrijblij-
vend bereid verklaard deel te nemen aan het pro-
ject van de IJzeren Rijn, waarschijnlijk om het
E19-traject voor de HST uit de brand te kunnen
slepen. Nu neemt ze echter een meer genuanceerd
standpunt in. Net zoals bij de HST-onderhandelin-
gen zijn onze sluwe noorderburen ons te snel af.



Wij verliezen onze tijd met haalbaarheidsonder-
zoeken, terwijl Nederland al druk de verschillende
trajecten in functie van hun behoeften bestudeert.
Het standpunt van de gedeputeerde staten van
Nederlands Limburg is in een brief aan minister
Baldewijns meegedeeld. Ze stellen een volledig
nieuw traject voor de IJzeren Rijn voor. Dat traject
zou over Turnhout, Eindhoven en Venlo naar
Duitsland lopen. Het zou dus niet langer door Bel-
gisch-Limburg gaan, maar ter hoogte van Turnhout
afbuigen om Nederlands-Limburg te ontsluiten.
Het is duidelijk dat we die keuze niet kunnen aan-
vaarden, ongeacht de polemiek over de Nederland-
se koopmans- en onderhandelingskunde, de moge-
lijke dubbelzinnige rol van de Nederlandse rege-
ring bij de HST-onderhandelingen en de eventuele
naïviteit aan Belgische en Vlaamse zijde.

Is er misschien iets mis met de Limburgers ? Blijk-
baar voelt iedereen zich geroepen om die regio
minder overheidsmiddelen toe te kennen. Onlangs
werd bijvoorbeeld meegedeeld dat de kredieten
voor sociale huisvesting in Limburg met 163 mil-
joen frank zouden verminderen, niet omdat het
budget op zich vermindert, maar wel omdat men
een nieuwe verdeelsleutel hanteert. De minister
heeft dat bericht nadien wel ontkend.

Dit wordt nog duidelijker bij de investeringen in
het spoorwegvervoer. Men kan moeilijk beweren
dat de NMBS ooit grote inspanningen voor Lim-
burg heeft geleverd. De cijfers spreken boekdelen.
Sinds 1991 schommelt het investeringsbedrag van
de NMBS voor Limburg rond het vriespunt. In
1991 ging het nog om 6,5 percent van het totale
investeringsbedrag, in 1992 daalde dat tot 2,7 per-
cent en in 1993 zelfs tot 2,2 percent. In 1994 was er
een klein herstel met 3,8 percent. In 1995 zijn er
geen jaarlijkse investeringsplannen meer, maar
wordt het tienjarenplan van de NMBS ingevoerd.
Sinds 1995 schommelen de investeringen rond 0,9
percent. Ondanks alle goede voornemens, moet
men zich vragen stellen bij het feit dat steeds
dezelfde regio wordt getroffen door besparingen
en het niet-uitvoeren van afspraken.

Dit aan kwaad opzet wijten zal misschien wel over-
dreven zijn, maar het roept toch ernstige bedenkin-
gen op dat de provincie Limburg de voorbije jaren
slechts een fractie van het totale investeringsbud-
get van de NMBS kreeg toegewezen. Nochtans is
dit dossier niet alleen voor heel Vlaanderen maar
ook voor Limburg van ongekend belang, en kan
men redelijkerwijze veronderstellen dat het niet

aan Limburg voorbij kan gaan. Maar nu dreigt een
buitenlandse overheid roet in het eten te gooien.

Uiteraard kan men ervan uitgaan dat hier slechts
sprake is van een voorlopig standpunt van een
Nederlandse provincie, waarin een alternatief naar
voren wordt gebracht. Het E19-traject voor de
HST kwam echter op eenzelfde wijze tot stand.
Vandaar deze vraag, mijnheer de minister, om een
en ander te verduidelijken. Het kan toch niet zijn
dat de Limburgse regio, die mee zou kunnen genie-
ten van de economische voordelen van de realisa-
tie van de IJzeren Rijn, omwille van de Nederland-
se belangen een zoveelste maal wordt opzijgescho-
ven.

De Limburgse bevolking heeft zich in diverse
acties bereid getoond om zich mee te scharen ach-
ter de opbouw van een stevige Vlaamse economie.
Ze was vragende partij voor een betere ontsluiting
van de regio voor de grote economische centra,
zowel via de weg als via water en spoor. Ook de
acties in het kader van SOL, Spoorontsluiting Lim-
burg, hebben over de spoorweginfrastructuur heel
duidelijk een aantal prioriteiten aan het licht
gebracht. Het platform van deze SOL wordt door
alle geledingen in de provincie geschraagd, zowel
op het politieke en het syndicale vlak als door
andere belangengroeperingen, zoals de Bond voor
Trein-, Tram- en busgebruikers. Als hun wensen op
federaal vlak worden genegeerd door de NMBS-
politiek en op Vlaams vlak door de verantwoorde-
lijken voor wegeninfrastructuur en trajectkeuze,
zou dit zonder meer betekenen dat een belangrijk
economische potentieel wordt uitgeschakeld.
Gezien de huidige economische context is dit een
onaanvaardbare vorm van wanbeleid. Vandaar een
vijftal vragen, mijnheer de minister.

Hoe staat u tegenover het standpunt van de Neder-
landse provinciale overheid ? Hoe valt dit te rij-
men met de oorspronkelijke plannen inzake de
reactivering van de IJzeren Rijn ? Hoe rijmt u dit,
in uw hoedanigheid van minister van Ruimtelijke
Ordening, met de opties die u vooropstelde in het
kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren ? In welke mate brengt u dit als Limburger in
overeenstemming met de gewenste ontsluiting van
Belgisch Limburg ? Zal u verder rekening houden
met de wensen die door groeperingen als SOL
naar voren werden geschoven ?

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer de voorzitter,
de interpellant zal me, naar ik vermoed, toestaan
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dat ik alleen antwoord op vragen over de materie
die me aanbelangt. Een groot deel van de bekom-
mernis die de heer Keulen hier uit  –  en die ik in
grote mate kan delen  –  is eerder bestemd voor
mijn federale ambtgenoot Daerden. Anderzijds
verheugt het me dat er over de verbetering van de
spoorverbinding tussen Antwerpen en het oostelij-
ke hinterland, principieel overeenstemming bestaat
tussen het Vlaams Gewest en de Nederlandse pro-
vincie Limburg, onder meer met het oog op het
beheersen van de grote stroom vrachtvervoer op
de weg. De gedeputeerde staten van Limburg heb-
ben evenwel op een aantal punten duidelijk afwij-
kende standpunten, met name over de wijze waar-
op de verbinding moet worden gerealiseerd. Ik wil
deze toch even op een rijtje zetten, daar ik ver-
moed dat niet iedereen het verslag van de gedepu-
teerde staten van Nederlands Limburg vóór deze
interpellatie heeft bekeken.

De Nederlandse indruk is dat er in de haalbaar-
heidsstudie te veel aandacht zou zijn besteed aan
het doorgaand verkeer, met name dat van Antwer-
pen naar het Ruhrgebied en verder, en te weinig
aan de betekenis van de IJzeren Rijn voor de tus-
senliggende gebieden, onder andere de beide Lim-
burgen. Ik ben het niet helemaal eens met deze
zienswijze. De studie is wel degelijk uitgegaan van
een analyse van de bestaande en potentiële ver-
voersstromen, niet alleen langsheen het hele tra-
ject, maar voor alle mogelijke relaties die van de
corridor of het traject zouden kunnen gebruik
maken. Hieruit bleek in elk geval dat het grootste
deel van de trafiek hoe dan ook zal worden gege-
nereerd op de relatie Antwerpen-Ruhr. Dit bete-
kent echter niet dat bijvoorbeeld meer lokaal ver-
voer niet meer welkom zou zijn op de IJzeren Rijn.
Integendeel zelfs. Momenteel genereert Noord-
Limburg een deel van de goederentrafiek, net zoals
dat aan de Nederlandse zijde gebeurt. Ik kan in dit
verband verwijzen naar de zinkfabriek in Budel,
die op deze wijze toch wel heel wat vrachtvervoer
organiseert. Deze trafieken zijn mee opgenomen in
de analyse en er is ruimte voor meer van dergelijke
vrachten.

Een tweede zorg van de gedeputeerde staten komt
erop neer dat een aantal stedelijke gebieden zoals
Weert en Roermond, evenals het Nationaal park
Meinweggegebied  –  tevens een stiltegebied  –
door het bestaande traject zouden worden door-
sneden. De gedeputeerde staten achten reactive-
ring van het baanvak Roermond-Dalheim dan ook
onaanvaardbaar. Verder wenst de provincie Neder-
lands Limburg Venlo uit te bouwen tot een inter-

modale draaischijf voor het vervoer vanuit de
mainport Rotterdam naar Duitsland. Ze meent dat
dergelijke functie ook kan worden uitgeoefend ten
aanzien van Antwerpen. Ze vindt hiervoor een tra-
ject via Turnhout, Eindhoven en Venlo noodzake-
lijk. Naast de ontsluiting van Venlo opent dit vol-
gens haar ook perspectieven voor een aantrekkelij-
ke treinverbinding voor personenvervoer tussen
Antwerpen en Eindhoven. Ze betreurt dat deze
variant in de studie niet aan bod zou zijn gekomen.

Ik geef nadere toelichting bij dit laatste element. In
de eerste fase van de studie is dit tracé wel degelijk
bekeken en aan een eerste analyse onderworpen.
Er werden zelfs twee varianten onderzocht. De
eerste variant volgde de bestaande autosnelwegen.
Ze is dus de facto alleen geschikt voor goederen-
verkeer. De tweede variant zocht de bebouwde
kernen  –  inclusief Eindhoven –  op, om een
gecombineerde exploitatie van goederenvervoer
en personenvervoer mogelijk te maken. Aan beide
varianten kleven een aantal bezwaren, die de pro-
vincie Nederlands Limburg moet erkennen als ze
tenminste consequent haar eigen principes volgt.

Een tracé via de snelweg laat enkel goederenver-
voer toe. De provincie onderschrijft echter zelf de
bevindingen van de studie. Ik citeer uit de brief van
de gedeputeerde staten : 'De voor de relatie tussen
Antwerpen en het Rhein-Ruhrgebied verwachte
goederenvolumina zijn niet van zodanige aard dat
ze een exclusieve goederenspoorlijn noodzakelijk
maken. Een gebruik voor goederen- en personen-
vervoer kan bovendien de exploitatierisico's van
een IJzeren Rijn aanzienlijk beperken.'

Een tracé via de bebouwde kernen stuit dan weer
op het principe dat de gedeputeerde staten ook
wensten gehonoreerd te zien. Ik citeer opnieuw uit
de brief : 'Beperking van geluidshinder en van
doorsnijding van woongebieden, samen met een zo
gering mogelijke aantasting van natuur en land-
schap, dienen naar de mening van ons college bij
een toekomstige tracéstudie een centrale plaats in
te nemen.' Bovendien bleek uit de eerste analyse
dat een tracé via de bebouwde kernen meer gehin-
derden zou opleveren dan het bestaande IJzeren-
Rijntracé, dat immers via kleinere steden en
gemeenten loopt.

Inzake het personenvervoer bleek uit eerdere ana-
lyses dat de relatie Antwerpen-Eindhoven niet
echt zwaar weegt. Bovendien biedt het medege-
bruik door IC-treinen van het HSL-tracé via de
E19 de mogelijkheid om een vrij snelle verbinding
Antwerpen-Eindhoven te realiseren met een over-
stap in Breda. Dergelijke vervoerskundige meer-
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waarde heeft trouwens meegespeeld bij de uitein-
delijke keuze van het E19-tracé voor de HSL.

Inzake de functie van Venlo als draaischijf voor
Antwerpen moet worden opgemerkt dat het con-
cept van goederenbehandeling in Antwerpen en in
Rotterdam verschillend is. Antwerpen heeft meer
mogelijkheden om deze behandeling ter plaatse te
doen, en is dus niet genoodzaakt om uit te wijken
naar het hinterland. Zelfs indien deze noodzaak
zich in de toekomst zou voordoen, of wanneer daar
vanwege de verladers vraag naar zou ontstaan, is er
weinig dat belet treinen naar Venlo te sturen, ofwel
via de aan te leggen goederenlijn 11 en de Brabant-
lijn, ofwel via de IJzeren Rijn en de lijn Roermond-
Venlo.

De gedeputeerde staten hadden ook nog een vrij
fundamenteel bezwaar. Een nieuw tracé via Turn-
hout, Eindhoven en Venlo zal  –  naast alle omge-
vingsproblemen  –  ook zeer zware kosten mee-
brengen. Het uitgangspunt van de Vlaamse rege-
ring is nu net dat de IJzeren Rijn een bestaand
tracé is, dat relatief snel en met relatief beperkte
kosten opnieuw operationeel kan worden gemaakt.
Vandaar dat tracés die grote delen nieuwe lijn ver-
gen, in de studie verder niet in extenso werden
geanalyseerd. Het valt immers sterk te betwijfelen
of dergelijke studies een kosten-batenanalyse over-
leven. Niettemin wil ik in overweging nemen om in
verdere tracéstudies deze variant opnieuw te laten
bekijken.

Mijnheer Keulen, uw tweede vraag ging over de
manier waarop men de oorspronkelijke plannen
inzake de reactivering van de IJzeren Rijn hiermee
kan rijmen. Zoals ik in mijn antwoord op uw eerste
vraag al zei, neemt de Vlaamse regering het oor-
spronkelijke tracé als uitgangspunt voor verdere
studie en voor onderhandelingen met de betrok-
ken buurlanden. Dit sluit niet uit dat voor zeer
acute knelpunten eventueel in concreto zal moeten
worden gezocht naar tracévarianten. Deze moeten
volgens ons steeds zo beperkt mogelijk zijn. Hier
en daar zal men waarschijnlijk wel op een knelpunt
stoten.

Uw derde vraag ging over de compatibiliteit met
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het
RSV brengt de IJzeren Rijn onder bij het hoofd-
spoorwegennet voor goederenvervoer en behoudt
het bestaande tracé via Neerpelt. Dit is ook het uit-
gangspunt van de studie geweest en blijft  –  zoals
gezegd –  het uitgangspunt voor de verdere studies
en onderhandelingen.

Uw vierde vraag had betrekking op de gewenste
ontsluiting voor de Vlaamse provincie Limburg.
Een tracé zoals voorgesteld door Nederlands Lim-
burg brengt voor onze provincie Limburg geen
meerwaarde mee. Een opgewaardeerde IJzeren
Rijn heeft echter wel een aantal voordelen voor de
provincie, onder andere snellere reizigerstreinen
naar Antwerpen. Ook kan verder worden onder-
zocht in welke mate er potentieel aanwezig is voor
bijvoorbeeld een gecombineerde weg-spoortermi-
nal op de lijn. In zoverre dat onder mijn bevoegd-
heid valt, houd ik uiteraard rekening met een bete-
re spoorontsluiting voor Limburg, dat immers nog
steeds karig bedeeld is.

Met de NMBS kan, in het kader van de op 18
maart afgesloten samenwerkingsovereenkomst,
worden gewerkt aan concrete projecten terzake. Ik
wijs er trouwens op dat in hetzelfde kader momen-
teel reeds een studie loopt waarvan de resultaten
rechtstreeks van belang kunnen zijn voor een snel-
lere verbinding van Limburg met Brussel, namelijk
de mogelijkheid om de lijn 35 Hasselt-Aarschot-
Leuven rechtstreeks  –  zonder omweg via Leu-
ven –  te verbinden met de lijn 36 naar Brussel.

Verder zal worden onderzocht of een aantal niet
meer gebruikte of opgebroken spoorlijnen
opnieuw kunnen worden gebruikt. Het blijft echter
zo dat Vlaanderen niet bevoegd is voor spoorweg-
infrastructuur en investeringsbudgetten. Dit ver-
eenvoudigt de zaak natuurlijk niet.

Mijnheer de voorzitter, ik heb gepoogd op de pre-
cieze vragen te antwoorden, los van de beschou-
wingen die veeleer op federale dan op gewestelijke
materies betrekking hebben.

De voorzitter : De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen : Uit het antwoord van de
minister leid ik af dat men de huidige koers
gewoon blijft volgen. Men neemt akte van het
standpunt van Nederlands Limburg, maar
beschouwt het als een standpunt als een ander.
Men zal in de mate van het mogelijke rekening
houden met een aantal concrete zaken, maar men
laat zich niet afbrengen van de hoofdlijnen van het
tracé van de IJzeren Rijn. Ik ben blij met dit ant-
woord.

Ik wil pleiten voor een grote waakzaamheid. Een
aantal commerciële  –  anderen zullen zeggen :
geraffineerde  –  geesten waarschuwen voor een
verborgen agenda aan Nederlandse zijde. De
haven van Rotterdam zou de aanleg van de IJzeren
Rijn willen vertragen, om op die manier een voor-

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 17  – 4 november 1997

Baldewijns

-4-



sprong op te bouwen voor de realisatie van de
eigen Betuwelijn, die een verbeterde connectie tot
stand moet brengen tussen de haven van Rotter-
dam en het Ruhrgebied. We moeten daarmee reke-
ning houden.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Ik ben verheugd over de
intenties van de minister in verband met de ont-
sluiting van Limburg via het spoor. Hij verwijst in
dat verband ook naar de samenwerkingsovereen-
komst met de NMBS. In welke mate kan men dit
echter hard maken ? Met name binnen de SOL is
er kritiek op de nieuwe dienstregeling die duidelijk
geen verbeterde ontsluiting van Limburg zou ople-
veren.

Enige tijd geleden heeft de heer Schouppe in de
commissie gezegd dat de spoorverbinding tussen
Neerpelt en Weert op vrij korte termijn zou wor-
den gerealiseerd. Dit was een stap in de goede rich-
ting. We zijn nu al een tijd later en van de ontslui-
ting van het personenvervoer uit Noord-Limburg is
geen sprake meer.

In welke mate kan men de onderhandelingen over
de HSL ten noorden van Antwerpen hanteren om
de realisatie van de IJzeren Rijn hard te maken ?
Zijn deze twee dossiers onlosmakelijk met elkaar
verbonden of niet ?

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Ik wens zeer duidelijk
te antwoorden op deze twee bijkomende interven-
ties. Ik dank de heer Keulen voor zijn pleidooi
voor waakzaamheid. Ik heb net als hem geen ken-
nis van een verborgen agenda, maar daarom is het
natuurlijk een verborgen agenda. Indien zo een
agenda zou bestaan, kunnen we nog altijd terug-
grijpen naar de beslissing over het gewestplan voor
de HSL ten noorden van Antwerpen. Alvorens
daar een bouwvergunning kan worden verleend,
moet men uitmaken welke vooruitgang er is
geboekt met de IJzeren Rijn.

Ik moet lijdzaam toezien hoe de onderhandelingen
over de lijn Neerpelt-Weert zonder ons verlopen.
Deze onderhandelingen vinden immers plaats tus-
sen de Nederlandse spoorwegen en de NMBS. Ik
voel aan dat deze niet op de meest positieve
manier verlopen. We kunnen alleen maar hopen
dat dit sneller zal gaan.

Ik ben blij dat de spoorontsluiting en de afsnijding
van de bocht te Leuven vandaag opnieuw aan de
orde zijn. Het is voor de eerste keer dat het Vlaams
Gewest in zijn onderhandelingen met de NMBS
erin slaagt het engagement te krijgen om deze pro-
blematiek verder te behandelen. De mensen die
van zeer dicht betrokken zijn bij de spoorwegont-
sluiting van Noord-Limburg, laten zich zeer posi-
tief uit over deze overeenkomst. Ik hoop dan ook
dat dit op een positieve manier kan worden afge-
handeld.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– De heer Ward Beysen treedt als voorzitter op.

Interpellatie van de heer Marc Olivier tot de heer
Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over
maatregelen die zich opdringen naar aanleiding
van de ongevallen met vrachtwagens

Interpellatie van de heer Jaak Gabriels tot de heer
Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over
het nemen van dringende maatregelen ter voorko-
ming van verkeersongevallen, naar aanleiding van
de recente ongevallen met vrachtwagens bij weg-
werkzaamheden

Interpellatie van mevrouw Cecile Verwimp-Sillis
tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Orde-
ning, over de signalisatie bij wegwerkzaamheden

Interpellatie van de heer Jean-Marie Bogaert tot
de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Orde-
ning, over het onderhoud van de Vlaamse wegen

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
interpellaties van de heer Olivier tot de heer Bal-
dewijns, Vlaams minister van Openbare Werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over maatrege-
len die zich opdringen naar aanleiding van de
ongevallen met vrachtwagens, van de heer Gabriels
tot minister Baldewijns, over het nemen van drin-
gende maatregelen ter voorkoming van verkeers-
ongevallen, naar aanleiding van de recente onge-
vallen met vrachtwagens bij wegwerkzaamheden,
van mevrouw Verwimp tot minister Baldewijns,
over de signalisatie bij wegwerkzaamheden en van
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de heer Bogaert tot minister Baldewijns, over het
onderhoud van de Vlaamse wegen.

De heer Olivier heeft het woord.

De heer Marc Olivier : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega's, tijdens de
afgelopen weken hebben zich een aantal ernstige
ongevallen met vrachtwagens voorgedaan. Ik wens
te herinneren aan de ongevallen op de A17 te Rud-
dervoorde en op de Brusselse ring te Strombeek-
Bever, die de aanleiding vormen van deze interpel-
latie.

Tijdens de voorbije weken werd de ernst van deze
problematiek opnieuw pijnlijk duidelijk. Er vielen
een aantal zware ongevallen met vrachtwagens te
betreuren, met als triest hoogtepunt het ongeval
met dodelijke afloop aan de Kennedytunnel te
Antwerpen. Ik verwijs ook naar het ongeval van
enkele dagen geleden, weliswaar met minder ern-
stige gevolgen.

Uiteraard kan het vrachtverkeer niet met alle zon-
den van de wereld worden overladen. Uit recente
cijfers blijkt echter dat het aantal vrachtwagens op
onze wegen fors blijft toenemen. De cijfers gewa-
gen van een groei van 65 percent tijdens de afgelo-
pen twaalf jaar, daar waar het personenvervoer tij-
dens dezelfde periode met slechts 36 percent is toe-
genomen. Omdat België nu eenmaal een scharnier
vormt in het Europees vrachtverkeer, mag voor de
toekomst een blijvende en gestage groei worden
verwacht. Het lijkt meer dan logisch dat het risico
op ongevallen op evenredige wijze zal stijgen. Een
aantal maatregelen dringen zich dan ook op.

Op federaal vlak werd reeds een overleg met alle
betrokken partijen georganiseerd. Op 20 oktober
laatstleden werd door staatssecretaris voor Veilig-
heid Peeters en minister van Vervoer Daerden het
urgentieprogramma voor het vrachtverkeer
bekendgemaakt in de kamercommissie voor
Infrastructuur en Verkeer. Inhaalverbod voor
vrachtwagens op bepaalde trajecten, meer en stren-
gere wegcontroles, een betere rijopleiding, beper-
kingen voor jonge chauffeurs en een uitbreiding
van de technische keuring, zijn slechts enkele van
de maatregelen die de regering aan het federaal
parlement voorstelt.

Ik ben dan ook benieuwd naar de maatregelen die
de minister op gewestelijk vlak zal voorstellen om
aan de geschetste problematiek een antwoord te
bieden. In het merendeel van de ongevallen trof

het Vlaams Gewest als wegbeheerder van de auto-
snelwegen en verantwoordelijke overheid voor de
signalisatie, weliswaar geen schuld.

Dit neemt echter niet weg dat deze signalisatie
voor verbetering vatbaar is, meer bepaald bij de
aankondiging van wegenwerken of files. Dat leert
althans een korte vergelijking met onze buurlan-
den. Zo zijn bijvoorbeeld de oranje praatpalen bij
onze zuiderburen meestal uitgerust met knipper-
lichten die bij ongevallen automatisch in werking
worden gesteld om het aankomend verkeer te
waarschuwen. Via elektronische borden boven de
autosnelweg wordt de meest diverse informatie
doorgegeven aan de automobilist. Bij onze noor-
derburen worden wegwerkzaamheden aangekon-
digd door waarschuwingsdrempels die over de
breedte van de weg worden aangebracht.

Bij ons bestaat er ook duidelijk een probleem bij
het invoegen. Het is duidelijk dat de verkeerste-
kens, zowel voor invoegen als voor snelheid, niet
worden gerespecteerd. Er dringen zich dan ook
specifieke maatregelen op.

Door de beroepsvereniging voor het vrachtverkeer
Febetra wordt de betrokkenheid van het vrachtver-
voer afgedaan als louter toevallig. Er lijkt echter
meer aan de hand te zijn. Volgens ingewijden
heerst er in de sector van het vrachtvervoer een
echte malaise. Deze uit zich onder meer in het niet
respecteren van de rij- en rusttijden van vrachtwa-
genchauffeurs, het gebrekkig onderhoud van het
rollend materieel met als gevolg slecht werkende
remmen en lichten, het overladen van vrachtwa-
gens, en het niet respecteren van de fiscale en
sociale wetgeving door bepaalde transportfirma's.

Ik weet niet of u het interview met een trucker net
over de Franse grens gezien hebt. Ik houd mijn
hart vast voor de manier waarop de beschermings-
maatregelen met de voeten worden getreden.
Deze wantoestanden vinden op hun beurt hun oor-
sprong in de moordende concurrentie in de sector
van het vrachtvervoer tussen verschillende Euro-
pese lidstaten. De huidige situatie in Frankrijk is
daar wellicht de beste illustratie van.

Graag had ik van de minister een antwoord gekre-
gen op de volgende vragen. Welke specifieke maat-
regelen zal de Vlaamse regering op gewestelijk
vlak nemen om op de geschetste problematiek een
antwoord te bieden ? Wordt er overwogen om een
gelijkaardige signalisatie als deze in Frankrijk en
Nederland in te voeren op onze autosnelwegen ?
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Welke maatregelen overweegt u om de regels voor
het invoegen beter te doen naleven ?

Op federaal vlak werd het urgentieprogramma
voor het vrachtverkeer bekend gemaakt. Werd het
Vlaams Gewest betrokken bij de besprekingen
hierover ? Zal het Vlaams Gewest ook bij de uit-
voeringsmaatregelen betrokken worden ?

Intussen raakte bekend dat er een inhaalverbod
komt op autowegen met twee rijstroken. Dit wordt
echter niet veralgemeend  –  wat ik kan begrijpen
–  en zal alleen gelden op bepaalde trajecten die
door de gewesten zullen worden bepaald. Op
welke trajecten overweegt u een inhaalverbod in te
stellen ? Mijn volgende vraag is lokaal geïnspi-
reerd : denkt men aan een inhaalverbod op de
drukke as van de E17 Kortrijk-Waregem en op de
trajecten van Kortrijk naar de Franse grens ?

Dringt een overleg tussen de bevoegde Europese
ministers zich niet op, om te komen tot gelijkvor-
mige regels in de sector van het vrachtvervoer en
aldus de moordende concurrentie een halt toe te
roepen ? Zult u daarop aandringen in de intermi-
nisteriële conferentie ?

De voorzitter : De heer Gabriels heeft het woord.

De heer Jaak Gabriels : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega's, zoals gezegd heb-
ben de tragische verkeersongevallen met dodelijke
afloop iedereen geschokt. Men heeft hier en daar
wat acties ondernomen en standpunten geformu-
leerd. De vraag is of de antwoorden op deze pro-
blemen wel samenhang vertonen. Hier gaat het
niet over partijpolitieke overwegingen of ideologi-
sche beschouwingen, maar over een gezamenlijke
bekommernis om een langetermijnvisie te ontwik-
kelen met het oog op een gecoördineerde aanpak.
Hierdoor zou men dit soort problemen min of
meer onder controle kunnen houden.

De beschouwingen dienen niet uit een oppositie-
politiek te komen, mijnheer de minister, maar uit
de constructieve bekommernis om het beleid drin-
gend bij te sturen. Dat beleid zit niet in één hand
maar is over verschillende bevoegdheden en
departementen verspreid. Dit draagt er ook niet
toe bij dat maatregelen altijd een directe conse-
quentie hebben. Om dat beleid op lange termijn uit
te tekenen, gaat het niet op om pas te reageren als
de problemen zich voordoen en in afwachting de
verkeersveiligheid te regelen via vaak nutteloze
koninklijke besluiten en via sensibiliseringscam-

pagnes, alhoewel die laatste wel noodzakelijk zijn
als begeleidingsinstrument, bijvoorbeeld bij de
nieuwe voetgangersregel. Verkeersveiligheid impli-
ceert daarentegen een arsenaal maatregelen op
wetgevend, controlerend en sanctionerend vlak, op
het vlak van mentaliteit, van openbare werken
enzovoort, om het aantal ongevallen structureel te
verminderen.

Daarnaast is er minstens evenzeer nood aan coör-
dinatie en communicatie tussen de verschillende
betrokken beleidsniveaus. Mijnheer de minister,
die coördinatie is bijvoorbeeld nodig tussen Open-
bare Werken, een gewestelijke materie, en Ver-
keersveiligheid, een federale materie, maar ook
binnen Openbare Werken zelf tussen de verschil-
lende bevoegde instanties, namelijk gewest, provin-
cie en gemeente. Kortom, er moet worden afge-
stapt van het beleid waarbij de maatregelen die
ministers op federaal en regionaal vlak treffen,
vaak zonder overleg totstandkomen en geen reke-
ning houden met een noodzakelijk flankerend
beleid op een ander niveau. Zo ressorteert men
een tegengesteld effect.

Ik denk bijvoorbeeld aan de nieuwe federale rege-
ling over de voorrang van voetgangers op onbe-
waakte oversteekplaatsen en de keuze die de weg-
beheerders maken ten aanzien van de aard van het
gebruik, zoals bestemmingsweg, of weg hoofdzake-
lijk gebruikt voor doorgaand verkeer. In het Ruim-
telijk Structuurplan Vlaanderen worden bepaalde
wegen als hoofdweg of primaire weg categorie 1 en
2 bestempeld, wat inhoudt dat ze een belangrijke
doorstromingsrol spelen. Op deze wegen bevinden
zich evenwel oversteekplaatsen voor voetgangers,
waar volgens de nieuwe regeling elke automobilist
na oogcontact dient te stoppen voor elke voetgan-
ger. Dit is vrij onrealistisch gezien de doorstro-
mingsfunctie.

Door het fragmenteren van beleidsverantwoorde-
lijkheden en opsplitsingen van ambtelijke uitvoe-
ringen gaat men aan de essentie van de verkeers-
veiligheid en aan het mobiliteitsvraagstuk als over-
koepelend kader voorbij. De basis van alle proble-
men is de ruimtelijke ordening in Vlaanderen, die
sinds jaar en dag vaak niet met de nodige visie ver-
liep. Gelukkig komt daar nu verandering in. Waar
structuurplanning als theoretisch model een oplos-
sing kan bieden aan dit probleem, heeft de Vlaam-
se regering met het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen die trein van overleg met de federale
regering niet voldoende gehaald. Naast het formu-
leren van clichés op ruimtelijk en mobiliteitsvlak,
worden vaak te veel opties genomen die weinig

-7-

Olivier

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 17  –  4 november 1997



anders om het lijf hebben dan symptoombestrij-
ding. Echte oplossingen worden niet voldoende
aangereikt omdat bepaalde keuzes niet worden
aangedurfd. Vooral ten aanzien van infrastructuur-
werken worden ons inziens geen potten gebroken
en dreigen we met de mobiliteit vast te rijden. Dit
heeft uiteraard zijn weerslag op de verkeersveilig-
heid.

Collega's, naast deze algemene beschouwingen
omtrent verkeersveiligheid wil ik nog even stil-
staan bij de verantwoordelijkheid van de Vlaamse
overheid in verband met de recente verkeersonge-
vallen : de wegenwerken en bijhorende signalisatie.
Na de dodelijke ongevallen heeft de minister her-
haaldelijk in de media gemeld dat alle vereiste sig-
nalisatie voorhanden was en bovendien degelijk
functioneerde. Niettemin waren de ongevallen een
gevolg van wegwerkzaamheden, en meer bepaald
van de files die daaruit resulteren als de rijbaan
wordt vernauwd van drie rijvakken naar twee of
zelfs maar één.

Hier dienen we uiteraard de vraag te stellen naar
de organisatie van wegenwerken in Vlaanderen.
Voor bepaalde kleinschalige werken worden vaak
grote delen van de weg buiten gebruik gesteld,
zodat de doorstroming van het verkeer wordt
belemmerd. Verkeersopstoppingen en knelpunten
zijn hiervan het gevolg, tot grote ergernis van
zowel weggebruikers als omwonenden. Vaak leiden
deze opstoppingen tot onverwachte situaties, agres-
sief rijgedrag en frustraties, met nieuwe ongevallen
tot gevolg. Dit hebben de recente dodelijke onge-
vallen ons spijtig genoeg aangetoond.

Om hieraan te verhelpen is het absoluut noodzake-
lijk dat de Vlaamse overheid de continue doorstro-
ming van het wegverkeer tracht te garanderen
door een aantal uitvoeringsmaatregelen die in onze
samenleving gebruikelijk zijn. In dit verband heb ik
vorig jaar een lans gebroken voor een paar nieuwe
vormen van uitvoering via een voorstel van
decreet. Er werd onder meer gedacht aan het uit-
voeren van de noodzakelijke werken tijdens ver-
keersarme periodes, wat trouwens gedeeltelijk
gebeurt, maar in vraag werd gesteld naar aanlei-
ding van de recente ongevallen tijdens de nachtelij-
ke uren en de weekends.

Een andere manier om de negatieve effecten van
infrastructuurwerken op de doorstroming van het
verkeer op te vangen, is bijvoorbeeld het bevorde-
ren van een korte uitvoeringsduur. Al te vaak weet
men wel waar en wanneer een bepaald werk

begint, maar niet wanneer het zal voltooid zijn. Dit
heeft natuurlijk een weerslag op de continuïteit
van het wegverkeer.

Een van de mogelijke manieren om de uitvoerings-
duur van wegwerkzaamheden te beperken, is het
invoeren van het zogenaamde lane-rentalsysteem.
De aannemer die de werken uitvoert, moet dan
een vorm van huurgeld betalen voor de periode
waarin hij aan een bepaalde weg werkt. Het afhan-
kelijk maken van het te betalen huurgeld van de
aangewende tijd om het werk te klaren en van de
hoeveelheid ruimte die ingenomen wordt, zal een
positieve invloed hebben op zowel de uitvoerings-
duur van de werken als het ruimtebeslag tijdens
die werken. In Groot-Brittannië raamt men de tijd-
winst op 30 percent in vergelijking met de klassiek
opgestelde uitvoeringstermijn. Bovendien hebben
ervaringen uitgewezen dat de kwaliteit van het
werk er niet onder lijdt.

Tot slot kan ook gebruik worden gemaakt van aan-
gepaste bouwtechnieken. Hierbij wordt onder
meer gedacht aan technieken die onderhoudsarm
zijn, het onderhoud mogelijk maken zonder lange
verkeershinder en een lange levensduur hebben.

Los van de opportuniteit van deze inhoudelijke
opties dient er naar aanleiding van dit voorstel van
decreet toch op gewezen te worden dat een  –  wel-
iswaar tijdelijk  –  debat is ontstaan over de organi-
satie van wegwerkzaamheden en de impact ervan
op de verkeersveiligheid en mobiliteit. Jammer
genoeg volstond dit debat niet om enkele funda-
mentele opties met het oog op de verantwoorde-
lijkheid van de wegbeheerder goed te keuren. Vol-
gens mij werd er veel te snel opnieuw overgegaan
tot de orde van de dag.

Collega's, diezelfde orde van de dag heeft ons van-
daag ingehaald. We worden opnieuw geconfron-
teerd met dezelfde problematiek, maar dan onder
nog dramatischere omstandigheden. Het lijkt dan
ook meer dan ooit tijd om bepaalde knopen defini-
tief door te hakken en vernieuwende visies een
echte kans te geven.

Mijnheer de minister, op grond van deze beschou-
wingen wens ik de volgende vragen te stellen.
Waarom gaan we niet in op ideeën die in het bui-
tenland bestaan, zoals bijvoorbeeld het lane-rental-
systeem ? Ik weet dat daar de vorige keer op werd
geantwoord dat dit te duur zou zijn. In Groot-Brit-
tannië bestaat het systeem echter wel, en vermijdt
men er ongevallen en verkeersdoden mee. Men
moet die prijs toch durven berekenen en kijken
wat dit ons waard is.
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Kan ook het aanleggen van viaducten in bepaalde
gevallen niet de oplossing zijn ? Ik herinner mij
toevallig het voorbeeld van een firma die op de
weg naar Ganshoren deze klus in één dag heeft
geklaard. Zij hebben die viaduct achteraf ook weer
afgebroken en op één dag in Bangkok opnieuw
opgetrokken. Met de moderne technieken is heel
wat mogelijk, zij het inderdaad in sommige geval-
len met een stevig prijskaartje. De fundamentele
vraag is of het ons die kost niet waard is, vooral in
het licht van de dramatische gebeurtenissen van de
voorbije weken en maanden.

Nieuwe en vernieuwende ideeën die in het buiten-
land bestaan, moet men ook bij ons een kans dur-
ven geven, desnoods op experimentele basis. Als
men bijvoorbeeld in de Verenigde Staten nieuwe
technieken uittest, dan doet men dit eerst op kleine
afstanden. Pas later, bij een gunstige beoordeling,
wordt de techniek op grotere of algemene schaal
geïmplementeerd.

Mijnheer de minister, mijn tweede punt betreft de
signalisatie. Tijdens de herfstvakantie reed ik door
Frankrijk en daar kon ik vaststellen hoe efficiënt
de signalisatie daar werkt. Met elektronisch
bediende tekens wordt de weggebruiker lang op
voorhand attent gemaakt op de werken die hij str-
aks zal bereiken, dus lang voor hij bij de wegver-
smalling is. Als ik zie hoe doeltreffend de werken
daar begeleid worden, dan zeg ik dat wij geen
genoegen kunnen nemen met het argument dat
onze signalisaties volgens de letter van de wet in
orde zijn. Dit kan volgens mij niet volstaan om de
weggebruiker voldoende alert te maken.

Ik beland bij mijn laatste punt. Waarom kunnen we
niet het andere buitenlandse voorbeeld volgen en
een inhaalverbod invoeren voor vrachtwagens over
een langere afstand en duur ? Ik weet nu reeds dat
hiertegen het argument zal worden ingebracht dat
ons autowegennet te veel op- en afritten heeft om
dit te realiseren. Toch moeten we vaststellen dat op
autowegen met twee of drie rijstroken, de zware
ongevallen vaak worden veroorzaakt door vracht-
wagens die manoeuvres uitvoeren.

We moeten de moed opbrengen om de gebeurte-
nissen in kaart te brengen, en op grond daarvan
precies te lokaliseren waar de problemen zich
vooral voordoen. Vervolgens moeten we op deze
suggesties durven ingaan.

Mijnheer de minister, collega's, tot daar mijn
bedenkingen. Het was niet mijn ambitie om in de

korte tijdspanne van mijn interpellatie een mirake-
loplossing naar voor te brengen. Toch durf ik er
nogmaals op aan te dringen om zowel op Vlaams
als federaal niveau stappen te ondernemen om een
herhaling van de gebeurtenissen van de voorbije
weken te voorkomen. Alles is daarvoor beter en
goedkoper dan wat we met deze ongevallen heb-
ben meegemaakt.

De voorzitter : Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Mijnheer de
minister, collega's, uit de interventies van de vorige
sprekers is alleszins duidelijk gebleken dat de oor-
zaken die geleid hebben tot de tragische ongeval-
len van de laatste weken, vrij complex zijn en in de
meeste gevallen niet tot onze bevoegdheid beho-
ren. Dit neemt niet weg dat we  –  zoals de heer
Olivier reeds voorstelde  –  bij de minister kunnen
aandringen om er zelf bij de bevoegde federale
minister op aan te dringen om samen rond de tafel
te gaan zitten om dringend een oplossing te vinden
voor dit probleem.

Men heeft ervoor gekozen de wegwerkzaamheden
bij voorkeur 's nachts uit te voeren. Deze keuze
werd gemaakt om de hinder te reduceren. Dit kan
echter enkel gebeuren indien de signalisatie zeer
goed werkt, en dat is nu precies het probleem.

Ik herinner mij nog goed het ongeval op de ring in
Grimbergen. In de eerste nieuwsuitzending na het
ongeval vertelde de rijkswacht dat de signalisatie in
orde was. Dit betekent dat anderen  –  onder meer
de chauffeur  –  de schuld kregen. Ik wil niemand
beschuldigen of vrijpleiten, maar kan hierover wel
vragen stellen aan de wegbeheerder.

Mijnheer de minister, wanneer kan van signalisatie
worden gezegd dat deze in orde is ? U moet zich
even inbeelden dat u zich 's nachts op de ring
bevindt. Die baadt in een zee van oranje lichtjes.
De chauffeur van een vrachtwagen die reeds ette-
lijke honderden kilometers achter de rug heeft,
verwacht geen hindernis. Indien er zich dan toch
een hindernis op de weg bevindt, zal dit voor de
chauffeur net als een muur zijn. Het is daarom erg
belangrijk dat hij via de signalisatie geruime tijd op
voorhand op de hoogte wordt gebracht. De signali-
satie die hiervoor reglementair wordt gebruikt,
bestaat uit oranje borden. Maar die staan in een
zee van lichtjes van dezelfde kleur, en hebben geen
eigen verlichting, in tegenstelling tot heel wat ande-
re signalisatieborden. Ze zijn meestal niet verlicht
of enkel door kleine flikkerende lichtjes.

-9-

Gabriels

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 17  –  4 november 1997



Mijnheer de minister, signalisatie is enkel efficiënt
als deze met de omgeving contrasteert. Vooral de
nachtelijke signalisatie moet erg contrastrijk zijn.
De heren Olivier en Gabriels hebben er reeds op
gewezen dat dit in de ons omringende landen wel
het geval is, zowel in het noorden als in het zuiden.
Waarom hebben wij dit soort materiaal niet en
krijgen wij de indruk dat de aannemer hierop
bespaart ?

Op 20 oktober werd over deze problemen in de
federale Kamer een vraag gesteld aan de staatsse-
cretaris voor Veiligheid. Hij gaf toe dat de gebrek-
kige signalisatie een van de oorzaken van ongeval-
len is. Hij antwoordde ook dat de gewesten hier-
over overleggen. Een krant schreef dat de signali-
satie aan vernieuwing toe is. Dit is juist want de wet
in kwestie dateert van 1977. In het boek 'Signalisa-
tie van de bouwplaatsen / Praktische inleiding'
wordt ervan uitgegaan dat ongeveer 2 percent van
de ongevallen gebeurt wanneer er wegenwerken
worden uitgevoerd. Ik stel vast dat de wet en de
gegevens waarop ze werd gebaseerd, achterhaald
zijn.

Mijnheer de minister, u hebt ons een onderzoek
beloofd. Wat is het resultaat van dit onderzoek en
welke maatregelen hebt u genomen ? Wat leverde
het overleg met de federale minister op inzake ver-
keersveiligheid in het algemeen en signalisatie in
het bijzonder ?

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.

De heer Jean-Marie Bogaert : Mijnheer de voorzit-
ter, in tegenstelling tot de heer Olivier zal ik niet
mals zijn voor de minister. Hij draagt immers niet
enkel verantwoordelijkheid omdat hij voor deze
materie bevoegd is, maar is ook moreel verant-
woordelijk voor een aantal ongevallen waarmee
we de laatste tijd werden geconfronteerd en waar-
van de betrokkenen nadrukkelijk met een beschul-
digende vinger naar de Vlaamse minister wezen.
Op een bijzonder pijnlijke wijze hebben we erva-
ren dat er iets schort met de bevoegdheidsverde-
ling in dit land. Wij zijn natuurlijk niet bevoegd
voor alles en bijgevolg ook niet verantwoordelijk
voor alle mogelijke oorzaken van zware verkeers-
ongevallen met vrachtwagens.

Ik zou een aantal dogma's in vraag willen stellen.
Ook die dogma's kwamen door de ongevallen in
de media. Zo is er bijvoorbeeld het dogma van de
snelheid. De snelheidsbegrenzer wordt een oor-
zaak genoemd van de serieuze problemen op de

autowegen. Ik geef u een voorbeeld uit de praktijk.
Een vrachtwagen die is voorzien van een snelheids-
begrenzer van 90 kilometer per uur, rijdt 88 kilo-
meter per uur. Een tweede vrachtwagen die vlak
achter de eerste rijdt, rijdt 89 kilometer per uur.
Indien de chauffeur van de tweede vrachtwagen
zijn snelheid wil aanhouden, moet hij inhalen.
Zogezegd om de verkeersveiligheid te verhogen,
heeft de federale regering beslist dat er een afstand
van vijftig meter moet worden gerespecteerd tus-
sen twee vrachtwagens. Ik vraag u hoelang de
chauffeur er over moet doen om in te halen en de
afstandsregel te respecteren na het manoeuvre. Het
lijkt een moeilijk vraagstuk, maar het antwoord is
zeer eenvoudig. Gezien het geringe snelheidsver-
schil van één kilometer per uur, rijdt de chauffeur
er vijf kilometer over om de vijftig meter te over-
bruggen.

Mijnheer Olivier, stelt u zich deze twee vrachtwa-
gens voor op het traject tussen Kortrijk en Ware-
gem  –  waarover u een mondelinge vraag zult stel-
len. De enige oplossing voor dit probleem is dan
inderdaad de aanleg van een derde rijvak. De
vrachtwagens zullen immers over een afstand van
tien kilometer continu naast elkaar moeten rijden.

Hebben we de moed om na te denken over het
toelaten van een hogere snelheid voor vrachtwa-
gens die voorbijsteken ? Door de snelheidsgrens te
verhogen, verkort in belangrijke mate de afstand.

Een ander dogma betreft het onverantwoord rijge-
drag. Ik ben me ervan bewust dat dit niet enkel een
federale maar ook een Europese materie is. Is het
logisch dat een vrachtwagenchauffeur die in een
petrochemisch bedrijf zijn lading ophaalt, door de
arbeidsorganisatie wordt gevraagd om bij het vul-
len van de tankwagen erop te letten dat de vracht-
wagen niet overloopt ? Hij moet dus ook intellec-
tueel bij die activiteit betrokken zijn op een ogen-
blik dat hij stilstaat en niet door de transportfirma
wordt betaald. Is het niet de hoogste tijd dat we op
Europees vlak werk maken van een taakomschrij-
ving van de vrachtwagenchauffeur ? We mogen ons
niet enkel beperken tot het exact invullen van de
rijtijd en de controle daarop. Het ene heeft onver-
mijdelijk met het andere te maken. Als men de
rusttijd niet respecteert, dan zitten we volgens mij
zeer ver naast de kwestie.

Ik wil het ook hebben over de morele verantwoor-
delijkheid van de Vlaamse minister voor de toe-
stand van ons wegennet. Iedereen kan vaststellen
dat op belangrijke verbindingswegen in ons land
zich op ongelooflijk korte tijd spoorvorming voor-
doet. Wegenconstructeurs melden me dat het las-
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tenboek van de wegenwerken mee aan de oorzaak
ligt van spoorvorming. Het komt dus niet in de eer-
ste plaats door het overladen van vrachtwagens. Ik
zal die stelling bewijzen.

Ik neem het voorbeeld van Zeebrugge. 90 percent
van het vrachtverkeer op de expresweg in de rich-
ting van Zeebrugge, is bestemd voor Engeland. Ik
weet niet of u het controlesysteem inzake gewichts-
beperking van vrachtwagens in Engeland kent ?
Daar durft geen enkele transporteur de gewichts-
grens te overstijgen. (Rumoer)

90 percent van de vrachten in de richting van
Engeland zijn dus per definitie niet overladen. We
stellen echter vast dat er zich op de verbindingswe-
gen met Zeebrugge eveneens spoorvorming voor-
doet. Dat wordt zeker niet veroorzaakt door die
vrachtwagens.

We kunnen bovendien vaststellen dat er in andere
landen veel minder spoorvorming is. In Nederland
ligt het toegelaten gewicht van vrachtwagens
gemiddeld vijftien ton hoger dan bij ons. Hoe valt
dan te verklaren dat men over de grens met Neder-
land als bij wonder nauwelijks nog spoorvorming
aantreft ? De wegenconstructeurs laten daar geen
twijfel over bestaan : het lastenboek legt hen zo
een eisen op voor de materialen bij de heraanleg-
ging van de autosnelwegen, dat het bijna niet
anders kan dan dat de spoorvorming op korte ter-
mijn opnieuw optreedt.

Ik ben me ervan bewust dat de structurele wijzi-
ging van deze aanpak een kostenplaatje draagt.
Vanzelfsprekend maakt de aanpassing van de las-
tenboeken om spoorvorming te vermijden of alles-
zins te vertragen, de openbare werken alleen maar
duurder. Wat en hoeveel hebben we er voor over ?

Het heeft geen enkele zin om met lapmiddelen
alleen maar de gevolgen te bestrijden, als men de
kern van de zaak niet aanpakt. Het is een dood-
doener te beweren dat overladen vrachtwagens de
oorzaak zijn van wegenwerken, en precies bij
wegenwerken de signalisatie de chauffeurs onvol-
doende alert zou maken. Ik ga bij deze interpellatie
zeer bewust uit van het onderhoud van onze
wegen, omdat dat mee aan de basis ligt van de
ellende die ons de laatste weken overkwam.

Mijn concrete vragen aan de minister zijn hier en
daar een beetje retorisch. Hoe komt het dat het
probleem van spoorvorming bij ons zoveel nadruk-
kelijker aanwezig is dan in het buitenland ? Hebt u

enig zicht op de snelheid waarmee spoorvorming
opnieuw ontstaat na herstellingswerken ? Bestaat
er een direct verband tussen de kwaliteit van de
materialen en de snelheid waarmee de spoorvor-
ming optreedt ? Hoe staat u tegenover het idee dat
overladen vrachtwagens de spoorvorming veroor-
zaken ?

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Ik zou de zaak verder
willen uitdiepen. Volgens mij kunnen we dit pro-
bleem binnen de huidige economische omstandig-
heden eenvoudigweg niet oplossen.

Hier worden allerlei oplossingen naar voren
geschoven. Geen enkele ervan is een wonderoplos-
sing. Ik overloop de mogelijkheden even : lagere
snelheid, wegenonderhoud, extra rijstroken, betere
signalisatie, afstandsregeling, inhaalverbod en via-
ducten. Dit kan allemaal wel helpen, maar zelfs alle
maatregelen samen bieden geen fundamentele
oplossing.

Wat is de kern van het probleem ? Er zijn gewoon
te veel vrachtwagens. (Rumoer)

In ons economisch systeem worden goederen niet
gestockeerd in magazijnen maar ze rijden rond
over onze wegen om het systeem van just-in-time-
leveringen vol te houden. Gedurende de laatste
vijftien jaar zijn er 65 percent vrachtwagens bijge-
komen. Dezelfde prognose geldt voor de toekomst.
Het wegennet zal niet echt uitbreiden, gelukkig
maar. Dat betekent dus nog meer overvolle wegen.

We moeten fundamentele vragen durven stellen.
Hoe kunnen we echt werk maken van een ombui-
ging naar andere vervoersvormen ? Hoe stappen
we over op of bevorderen we de binnenscheep-
vaart, het treintransport ? Hoe zit het met alterna-
tieven als de IJzeren Rijn ? Tot welke inspanningen
zijn we bereid ? De federale en de Vlaamse over-
heid moeten dit samen aanpakken. Er moet een
rondetafelgesprek komen.

Een tweede fundamentele vraag is : hoe zorgen we
ervoor dat het transport, het verkeer op zich, daalt ?
We moeten de politieke moed hebben om de reële
transportkosten door te rekenen aan elke ver-
voersmodus, maar zeker aan het vrachtwagenver-
keer. Dit is belangrijk bij de voorbereiding van de
Klimaatconferentie in Kyoto. Zowel de federale als
de Vlaamse vertegenwoordigers moeten daar dur-
ven zeggen wat er fundamenteel verkeerd is aan
ons systeem : transport is te goedkoop. We krijgen
daardoor te maken met een aantal aberraties.
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Geen enkele hier geopperde suggestie kan dat
oplossen. Als het aantal vrachtwagens blijft toene-
men, zal dat niet alleen enorme consequenties heb-
ben voor het milieu maar ook en vooral voor de
veiligheid op onze wegen.

De voorzitter : Als ik u bezig hoor, mijnheer Mal-
corps, bekruipt me de lust om te repliceren. Ik mag
dat als waarnemend voorzitter niet doen maar ik
wil u toch zeggen dat ik het absoluut oneens met u
ben.

Mijnheer de minister, u hebt een hele reeks inte-
ressante interpellaties gehoord over een veelom-
vattend probleem. Een volledig antwoord bestaat
niet. We moeten wel trachten snel een oplossing te
vinden. De ruime belangstelling voor deze interpel-
laties bewijst dit trouwens. Het Vlaams Parlement
reageert op een gepaste manier op de recente dra-
matische gebeurtenissen.

Minister Baldewijns heeft het woord.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer de voorzitter,
ik wens u te danken voor de manier waarop u mijn
antwoord inleidt. Ik ben het in meer of mindere
mate eens met de beschrijving en de analyse van
het probleem door de sprekers. De interventies
overstijgen verschillende domeinen. Ik zal me niet
op het federale domein wagen. Toch geloof ik dat
een nieuwe reactie op het vroegere voorstel van
decreet van de heer Gabriels op zijn plaats is.

We moeten ook een antwoord formuleren op de
vragen over de signalisatieproblematiek in het
algemeen. Men haalde de mogelijkheid van het
inhaalverbod aan. Die discussie zou ik naar een
ander niveau kunnen doorverwijzen.

Van de interventie van de heer Bogaert onthoud ik
niet zozeer de elementen over de arbeidswetge-
ving, maar wel die over de spoorvorming. Het is
ook belangrijk dat we de reglementering van de
transportsector  –  voor zover we daarvoor be-
voegd zijn  –  bekijken.

Mijnheer de voorzitter, samen met alle hier aanwe-
zigen betreur ik de dramatische ongevallen van de
laatste weken. Ik wil er echter op wijzen dat het
aantal ongevallen en slachtoffers de afgelopen
jaren steeds verder afneemt, onder meer door de
infrastructuurwerken die werden uitgevoerd op de
zogenaamde zwarte punten. We kunnen duidelijk
aantonen dat die een oplossing bieden.

Amper 2 percent van de ongevallen gebeurt nabij
wegenwerken. De impact van deze werken op de
verkeersveiligheid is dan ook beperkt. Infrastruc-
tuurwerken zijn derhalve, in tegenstelling met wat
men soms geneigd is te zeggen, veeleer een bron
van verkeersveiligheid. Natuurlijk is elk verkeers-
slachtoffer er een te veel. Er moeten dus maatrege-
len worden getroffen om het aantal slachtoffers ter
hoogte van wegenwerken tot een minimum te
beperken.

Mijnheer Gabriels, wat uw voorstel van decreet
inzake de continuïteit van het wegverkeer betreft,
herinner ik u eraan dat bij de bespreking in deze
commissie uitvoerig werd ingegaan op de tekortko-
mingen van deze voorgestelde aanpak. Ik verwijs
hiervoor naar het verslag van de bespreking. Ik
haal de voornaamste conclusies toch nog even aan.

Het decreet wenst de burger blijkbaar een bijna
onbeperkt recht op automobiliteit te geven. Het
probleem van de wegenwerken is echter inherent
verbonden aan de toenemende automobiliteit en
de hiermee gepaard gaande slijtage van het wegen-
net. Het beleid moet erop gericht zijn om dit recht
enigszins te beperken en het aandeel van het open-
baar vervoer in de verkeersstromen te vergroten.
Ik antwoord hiermee onrechtstreeks op de termijn-
visie die werd voorgesteld door de heer Malcorps.

Het is niet aangewezen om bij decreet een recht te
creëren dat men in de praktijk nauwelijks kan
garanderen. Het voorstel van decreet geeft impli-
ciet toe dat het onmogelijk is om op elk ogenblik
de continuïteit van ononderbroken doorgang te
waarborgen door in artikel 6 en 7 van het voorstel
in een uitzonderingsregel te voorzien. De praktijk
zal dan ook aanleiding geven tot een opeenhoping
van uitzonderingen en situaties van overmacht. Dat
zal bovendien leiden tot een sterk toenemende
administratie die geen meerwaarde biedt.

Ik stel nogmaals vast dat in een betoog voor meer
verkeersveiligheid wordt verwezen naar een voor-
stel van decreet dat hier in wezen weinig mee te
maken heeft. Het voorstel behandelt het waarbor-
gen van de verkeersdoorstroming bij wegenwer-
ken, ongeacht de plaatselijke omstandigheden en
noden. Om het voorstel in de praktijk te brengen
zou de overheid volgens de spreker gebruik moe-
ten maken van het zogenaamde lane-rentalsys-
teem. Om de doorstroming maximaal te houden,
zou de aannemer financiële stimuli krijgen om de
werfoppervlakte zo klein mogelijk te houden. Dit
zal, zeker in de huidige tijdgeest van hevige concur-
rentie tussen de aannemers, ten koste gaan van de
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veiligheidszone van de wegenarbeiders. Dit decreet
dreigt dus het economisch belang boven dat van de
wegenarbeiders te stellen. Daar ga ik niet mee
akkoord.

De gesuggereerde bouw van viaducten kan enkel
worden overwogen voor werken van een beperkte
lengte. Dit systeem werd in het verleden reeds toe-
gepast. Tijdens mijn eerste decennium als parle-
mentslid was ik altijd met een voorlopige brug
geconfronteerd. Dat heeft meer dan een decen-
nium geduurd. Werkzaamheden van korte duur of
over een lange afstand lenen zich niet tot het aan-
leggen van viaducten. Dat zou een dure aangele-
genheid worden die de toch al beperkte budgetten
bijkomend zou belasten, en bovendien zware ver-
keershinder zou veroorzaken. Deze viaducten zou-
den slechts gedurende een korte periode hun dien-
sten kunnen bewijzen.

Bovendien zijn er andere middelen om de ver-
keershinder ten gevolge van wegenwerken te
beperken. Zo heb ik in mijn omzendbrief OW
1997/01 de uitvoeringstermijnen voor wegenwer-
ken drastisch ingekort. Verder voorzien de bijzon-
dere bestekken zware boetes indien deze termijnen
worden overschreden. Bovendien heb ik voor het
eerst een bonificatiesysteem uitgetest om de uit-
voeringstermijn van de modernisering van de E
313 te beperken, zonder dat daardoor de veiligheid
van de arbeiders in het gedrang wordt gebracht.
Deze maatregelen nemen niet weg dat in de mate
van het mogelijke wordt getracht om de continuï-
teit van het wegverkeer bij wegenwerken perma-
nent te verzekeren. Zo wordt er zo veel als moge-
lijk naar gestreefd om de pechstrook als rijstrook
in te schakelen, teneinde het aantal beschikbare rij-
stroken op peil te kunnen houden.

Op de vragen van andere volksvertegenwoordigers
over signalisatie kan ik het volgende antwoorden.
Het signaleren van werken en verkeersbelemme-
ringen op de openbare weg werd vastgelegd in het
ministerieel besluit van 25 maart 1977. Een volks-
vertegenwoordiger heeft hier overigens uit dat
besluit geciteerd. Er wordt op toegezien dat deze
wettelijke bepalingen steeds worden nageleefd.
Met de bevoegde federale staatssecretaris werd
eveneens afgesproken om op korte termijn, en in
samenwerking tussen de federale overheid en de
gewesten, na te gaan welke aanpassingen aan dit
ministerieel besluit wenselijk worden geacht.

Op Vlaams niveau wordt deze wettelijk bepaalde
signalisatie in specifieke gevallen meermaals aan-
gevuld met bijkomende aanduidingen om de aan-
dacht van de minder attente weggebruikers te ver-
hogen. Het nieuwe bestek voor wegenwerken van
de Vlaamse Gemeenschap  –  het standaardbestek
250  –  bevat volgende maatregelen bovenop het-
geen wettelijk is geregeld in het besluit van 1977.
Ik citeer : 'het gebruik van nieuwe, beter reflecte-
rende materialen ; de lampen met een hoog vermo-
gen als flitslichten en knipperende pijllichten die
hoog worden opgesteld, en aldus van zeer ver
zichtbaar zijn ; de extra tijdelijke markeringen ; de
botsabsorbeerders voor mobiele werven.' Deze
aanvullende signalisatie is erop gericht om de
werkzone en de hinder daarvan bijkomend aan te
kondigen.

Naar aanleiding van de wegenwerken op de E313
te Geel heb ik voor het eerst een nieuw mobiel
filedetectie- en waarschuwingssysteem laten ont-
wikkelen. Camera's detecteren de staart van de
file, en signaleren dit aan de weggebruiker via
waarschuwingsborden die om de 500 meter zijn
opgesteld. De resultaten van de proefperiode  –
waarbij het systeem nog beter werd afgesteld  –
zijn bemoedigend. Ik geef toe dat de proefperiode
beperkt was ; maar we zijn er tenminste mee
begonnen. Dat systeem zal frequenter worden
gebruikt bij werken met belangrijke verkeershin-
der op autosnelwegen. Momenteel wordt op de
Vlaamse hoofdwegen niet geopteerd voor een vast
systeem van praatpalen of reflectorpalen die bij
files een waarschuwingssignaal zouden geven. Dat
systeem is vrij duur, en minder efficiënt dan het
mobiel filedetectiesysteem dat veel fijnmaziger is
en preciezer de file kan detecteren.

Het breed overleg met de verschillende betrokke-
nen over de onveiligheid bij wegenwerken resul-
teerde in een aantal voorstellen die door het
Vlaams Gewest op zeer korte termijn aan alle snel-
wegen zullen worden toegepast. Ik verwijs bijvoor-
beeld naar de inzet van een mobiel waarschuwings-
voertuig dat de staart van de file zal begeleiden. Ik
denk ook aan de inzet van bijkomende flitslampen
van hoog vermogen en van mechanische poppen in
veiligheidskledij. Dat moet de aandacht van de
automobilisten trekken. Een eerste vooraankondi-
ging van de werken, op een nog grotere afstand
van de werf dan nu het geval is, wordt reeds bij
bepaalde werken toegepast. De plaatsing van bij-
komende aankondigingsborden langs de lengte van
de mogelijke file moet waarschuwen voor een
mogelijke file. Andere voorstellen zoals het
gebruik van onbemande camera's zullen worden
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onderzocht met het oog op hun toepassing op een
iets langere termijn.

Over de vragen over het inhaalverbod kan ik het
volgende antwoorden. De instelling van een abso-
luut en algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens
kan worden beschouwd als een nieuwe verkeersre-
gel. Dat is derhalve een federale materie. De huidi-
ge verkeerswetgeving  –  inzonderheid artikel 68
van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer  –  staat de gewesten wel toe om als
wegbeheerder op specifieke plaatsen een inhaal-
verbod in te stellen door middel van het zoge-
naamde verkeersbord C 39, eventueel aangevuld
met een onderbord met een tijdsbepaling. Daar-
naast biedt ook de rijstrooksignalisatie uit de ver-
keerswetgeving mogelijkheden om het gebruik van
de rijstroken te reglementeren.

Er wordt reeds geruime tijd aandacht besteed aan
een eventueel inhaalverbod voor vrachtwagens op
bepaalde stroken van autosnelwegen. Ik weet dat
de heer Olivier daarover bijzonder bekommerd is.
De conclusies van de proeven in Nederland wor-
den in dat verband strikt opgevolgd. Op de E34
vond reeds een eerste proef plaats. Ik heb mijn
administratie de opdracht gegeven om de vakken
aan te duiden die voor verdere proeven in aanmer-
king komen en te bepalen of een dergelijk inhaal-
verbod permanent wenselijk is of eerder op
bepaalde tijdstippen. We denken daarbij aan de
E17 in de omgeving van Kortrijk en aan de E19
tussen Antwerpen en de Nederlandse grens.

Bij wegenwerken voorziet men in het algemeen in
een inhaalverbod voor vrachtwagens of voor alle
wagens. De controle hierop is een aangelegenheid
die tot de bevoegdheid van de politie en de rijks-
wacht behoort. De verkeersborden die het invoe-
gen aankondigen, zijn voorzien van een voorvlak
met een zeer grote reflectie, zodat ze van op
afstand goed zichtbaar zijn. Het niet behoorlijk
invoegen getuigt dus veelal van een agressief rijge-
drag en wekt terecht ergernis op bij de gediscipli-
neerde weggebruiker. Er zijn echter weinig onge-
vallen bekend als gevolg van dit invoegen.

Op de vraag van de heer Bogaert over de spoor-
vorming, kan ik antwoorden dat alle landen te
kampen hebben met het probleem van spoorvor-
ming in asfaltverharding. Zo hebben onze buurlan-
den de voorbije jaren eveneens de bovenlagen van
asfaltverhardingen moeten vernieuwen om dezelf-
de reden. De snelheid waarmee occasionele spoor-
vorming kan worden aangepakt, is echter afhanke-

lijk van de beschikbare kredieten. Het VIF trekt
momenteel een bedrag van 356 miljoen frank uit
om spoorvorming weg te werken. Dit is overigens
maar een onderdeel van een algemeen pakket van
grotere onderhoudswerken, dat 2 miljard frank
bedraagt. De spoorvorming kan ook door andere
werken worden aangepakt.

Spoorvorming is een complex verschijnsel waarbij
vooral de belasting van het wegdek en de eigen-
schappen van de verhardingsmaterialen een rol
spelen. De administratie heeft onlangs maatregelen
uitgewerkt opdat voortaan alleen verhardingsma-
terialen zouden worden gebruikt die voldoende
zijn uitgetest op hun weerstand tegen spoorvor-
ming. Een asfaltmengsel moet dus eerst worden
geregistreerd vóór het mag worden gebruikt. Deze
registratie wordt slechts afgeleverd op voorwaarde
dat het mengsel vooraf in het laboratorium met
succes een aantal wielbelastingsproeven heeft
doorstaan. Redelijkerwijze mag worden aangeno-
men dat deze mengsels geruime tijd zullen weer-
staan aan spoorvorming. Overladen vrachtwagens
hebben ongetwijfeld een zeer nadelige invloed op
de spoorvorming. Uit onderzoek blijkt dat een
overladen vrachtwagen meer slijtage berokkent
aan het wegdek dan 10.000 personenwagens.

De heer Jean-Marie Bogaert : Wanneer is volgens
u een vrachtwagen overladen ?

Minister Eddy Baldewijns : Een vrachtwagen is
overladen wanneer zijn vracht meer dan 13 ton per
as weegt.

De heer Jean-Marie Bogaert : In Nederland ligt die
grens 50 percent hoger en kampt men volgens u
met dezelfde problemen.

Minister Eddy Baldewijns : We moeten dit feno-
meen durven onderkennen. Het probleem negeren
is ongetwijfeld de gemakkelijkste houding. Daarom
heeft men in het kader van het veiligheidsoverleg
tussen de verschillende betrokkenen besloten meer
toezicht te houden op het onderhoud van de
vrachtwagens, op het overgewicht alsook op de rij-
en rusttijden. In verband met het overgewicht wijs
ik op de bouw van een twintigtal weegbruggen
langs autosnelwegen en andere hoofdwegen. Men
verwacht dat het Vlaams Gewest het merendeel
van deze weegbruggen op het einde van het jaar
ter beschikking kan stellen van de rijkswacht voor
de controle van het overgewicht.

Voor de transportsector ben ik voorstander van
een degelijke en gelijkvormige regelgeving. Hoe-
wel dit een federale materie is, ben ik bereid dit
standpunt te verdedigen tijdens een interministe-
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rieel overleg. Overigens is het Vlaams Gewest
samen met de federale staatssecretaris voor Veilig-
heid Peeters initiatiefnemer van de recente ronde-
tafelgesprekken over de verkeersveiligheid. De
aandachtspunten die ik in dit antwoord heb ver-
meld en de realisaties van het Vlaams Gewest, wer-
den eveneens overgebracht in het urgentiepro-
gramma voor het vrachtverkeer. Naar analogie met
ons standaardbestek 250 zullen de federale over-
heid en de gewesten op korte tijd werk maken van
het updaten van het ministerieel besluit van 25
maart 1977.

Ik ben het eens met het pleidooi van vandaag om
een grotere gedeelde verantwoordelijkheid in deze
materie op te nemen. Reeds vele jaren dringen de
federale en Vlaamse verantwoordelijken aan op
een grotere harmonisatie van de regels en normen
binnen Europa.

Een aantal personen hebben gepleit voor meer
coördinatie bij de werkzaamheden. Ik wil aantonen
dat we het inzake de gecoördineerde en geïnte-
greerde aanpak van deze zaak, ernstig menen. Om
die reden verwijs ik naar de mobiliteitsconvenant.
Alle betrokken partners op lokaal en supralokaal
niveau zitten rond de tafel en kunnen van gedach-
ten wisselen. Vooral de gesprekken over verkeers-
veiligheid, die door staatssecretaris Peeters worden
gestimuleerd, evolueren in de goede richting.

Mijnheer de voorzitter, mijn antwoord op deze
interpellatie was misschien vrij lang, maar de mate-
rie is belangrijk genoeg om de nodige aandacht van
het parlement te krijgen.

De voorzitter : De heer Gabriels heeft het woord.

De heer Jaak Gabriels : Mijnheer de minister, u
bent op verschillende punten ingegaan. Het is goed
dat u hebt verwezen naar het debat rond mijn
voorstel van decreet over de continuïteit van het
wegverkeer. In de inleiding beweerde ik dat een
totale oplossing afhankelijk is van heel wat facto-
ren en domeinen. Elk initiatief dat tot een oplos-
sing bijdraagt, moet dan ook worden overwogen.

Mijnheer de minister, ik heb niet gezegd dat er één
zaligmakende oplossing is. Ik heb nog minder
beweerd dat u verantwoordelijk bent voor deze
situatie. Ik heb alleen maar gezegd dat elk voorstel
goed moet worden overwogen. Ik zweer niet bij het
lane-rentalsysteem als hét antwoord. Maar met 30
percent tijdwinst en een even goede kwaliteit
bewijst Engeland wel dat het een mogelijke aanzet

is om onverwachte omstandigheden te vermijden.
Ik heb ook over viaducten gesproken. U antwoord-
de dat die te duur zijn voor korte periodes en korte
afstanden. Volgens mij zijn ze enkel nuttig op
plaatsen waar het systeem waarover ik het zo-even
had, niet houdbaar is.

U hebt ook meegedeeld dat de elektronische signa-
lisatie zal worden veralgemeend. In Frankrijk is de
mobiele elektronische signalisatie een algemeen
verschijnsel bij wegenwerken. Sinds u de brief van
1977 hebt aangepast, hebt u een aantal voorstellen
bekendgemaakt. We evolueren dus in de goede
richting. Er kan wel nooit genoeg signalisatie zijn
wanneer we de automobilisten moeten waarschu-
wen voor onverwachte omstandigheden waaraan
hij zijn rijgedrag moet aanpassen.

Met betrekking tot het inhaalverbod moet men
onderzoeken waar de zwarte plekken zich juist
situeren. Op die manier wordt het duidelijk waar
een inhaalverbod als een mogelijke oplossing
gedurende een korte of lange duur kan worden
ingevoerd. Dit valt onder uw bevoegdheden.

Ik waardeer het dat u een belangrijke rol speelt in
de coördinatie met de federale overheid. De bur-
gers weten niet precies wie bevoegd is, maar we
moeten hun wel met alle mogelijke middelen een
antwoord geven op hun terechte vraag over ver-
keersveiligheid. Iedereen moet die bekommernis
delen.

De voorzitter : De heer Olivier heeft het woord.

De heer Marc Olivier : Mijnheer de voorzitter, ik
wil minister Baldewijns voor zijn uitvoerig ant-
woord bedanken. In tegenstelling tot de heer
Bogaert vind ik het niet nodig om hem hier nog
eens op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Per-
soonlijk ben ik immers van oordeel dat hij niets
onbelet laat om de veiligheid op de wegen en in
het bijzonder op de autosnelwegen te waarborgen.

Mijnheer de minister, u hebt een aantal bijkomen-
de maatregelen aangekondigd. Wat de elektroni-
sche signalisatie betreft, sluit ik me aan bij de heer
Gabriels. Na twintig jaar is het tijd om het ministe-
rieel besluit van 25 maart 1977 te evalueren en te
herzien. Ik stel met vreugde vast dat het federale
én het regionale niveau gezamenlijk initiatieven
nemen en niet de bal van het ene niveau naar het
andere spelen. We moeten die weg verder bewan-
delen. Elk slachtoffer is er immers één te veel.

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.
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De heer Jean-Marie Bogaert : Mijnheer de voorzit-
ter, op mijn beurt wil ik de minister voor zijn ant-
woord bedanken. Inhoudelijk ben ik het niet hele-
maal met hem eens, maar ik veronderstel dat u dat
ook niet van mij had verwacht. De minister zegt
dat er in de komende begroting 356 miljoen frank
wordt uitgetrokken voor de bestrijding van spoor-
vorming. Daarmee erkent hij intrinsiek het pro-
bleem. Ik wil de heer Olivier niet voortdurend cor-
rigeren, maar dit is duidelijk een verantwoordelijk-
heid van de Vlaamse minister van Openbare Wer-
ken.

Wat ik hier wil aantonen, is dat men alleen de
gevolgen en niet meteen de oorzaak bestrijdt. De
recente maatregelen die u zonet aangaf, pakken
natuurlijk wel de oorzaken aan, mijnheer de minis-
ter. Maar de lastenboeken van de openbare werken
voorzagen in het verleden niet of onvoldoende in
materialen die voldoende bestand zijn tegen hun
bestemming. Nu u wel strengere normen zult
opleggen, zal dit het probleem in de toekomst mee
helpen oplossen.

We verschillen van mening over de mate waarin
het buitenland met dit probleem wordt geconfron-
teerd. Ik heb nooit beweerd dat er in het buiten-
land helemaal geen spoorvorming zou zijn. Uit
wetenschappelijk onderzoek bleek echter dat in
het buitenland de snelheid waarmee de spoorvor-
ming optreedt veel lager ligt dan bij ons. Ik verwijs
nogmaals naar Nederland : daar bereikt het gemid-
delde gewicht van een vrachtwagen 52 ton, tegen-
over maximaal 44 ton in Vlaanderen, terwijl de
spoorvorming daar niettemin nauwelijks optreedt.
Er is dus een essentieel verschil in het gevoerd
beleid. Zoals u echter terecht aanhaalde : recent
werden maatregelen genomen over nieuw te
gebruiken materialen.

De voorzitter : Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Op mijn beurt
dank ik de minister voor zijn uitgebreid antwoord.
Mijnheer de minister, de vernieuwing in de ver-
keerssignalisatie bij wegenwerken klinkt goed. U
vertelde ons dat het gaat over prototypes. Daar de
donkere maanden voor de deur staan, wil ik terza-
ke de volgende bijkomende vraag stellen : wanneer
zal die elektronische en flikkerende signalisatie op
de gewestwegen worden ingevoerd ? Ik wil eraan
toevoegen dat wij niet meer licht, maar meer con-
trast vragen.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Ik meen inderdaad dat
er geen nood is aan meer licht, maar wel een zeke-
re nood aan een beter zicht op eventuele hinder-
nissen.

Een variabel waarschuwingssysteem met elektroni-
sche signalisatie voor filebestrijding kunnen we
slechts toepassen op grotere werken die een lange-
re tijd duren. Het is dus niet bruikbaar voor de
wegenwerken die een nacht duren. Een van de
ongevallen heeft zich in die omstandigheden voor-
gedaan. Daar moeten de andere, normale signalisa-
tieverlichtingen dan worden aangewend. Over het
budget wil ik geen misverstand laten bestaan : de
356 miljoen frank worden specifiek gericht op
spoorvorming en vormt dus een deel van de zowat
2 miljard frank voor het echte onderhoud van onze
wegen. Men moet dus niet besluiten dat het alleen
over dat bedrag gaat.

Mijnheer de voorzitter, ik wil een laatste poging
doen om inzake het overgewicht niet alleen de
heer Bogaert te overtuigen, maar ook een aantal
relativeringen aan te brengen. We kunnen slechts
vergelijken wat vergelijkbaar is. Op dat punt zou-
den we elkaar verkeerd kunnen begrijpen. Als wij
het hebben over een belasting, dan gaat het over
een asbelasting, per as van 13 ton. In Nederland
heeft men het over een gewicht per vrachtwagen :
dat is iets heel anders. Voor een goed begrip is het
noodzakelijk om dit te weten. Verder blijkt uit de
rijkswachtcontroles op het overgewicht dat van
zowat 3.000 gecontroleerde voertuigen, twee derde
een overgewicht vertoonde. Als men dan nog
beweert dat er geen probleem is, zet men volgens
mij een stap te ver.

Met redenen omklede moties

De voorzitter : Door de heren Keulen, Olivier,
mevrouw Verwimp-Sillis en door de heren Bogaert
en Huybrechts werden tot besluit van deze inter-
pellatie met redenen omklede moties aangekon-
digd. Ze moeten uiterlijk 24 uur na de sluiting van
de vergadering zijn ingediend.

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

Het incident is gesloten.

- De heer Jaak Gabriels, voorzitter, treedt opnieuw
als voorzitter op.
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Interpellatie van de heer Louis Bril tot de heer
Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
omzendbrief RO 97/4 tot opheffing van de
omzendbrief van 1 oktober 1975 betreffende de
oprichting van constructies ter vervanging van door
brand of storm vernielde eigendommen

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Bril tot de heer Baldewijns, Vlaams minis-
ter van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening, over de omzendbrief RO 97/4 tot
opheffing van de omzendbrief van 1 oktober 1975
betreffende de oprichting van constructies ter ver-
vanging van door brand of storm vernielde eigen-
dommen.

De heer Bril heeft het woord.

De heer Louis Bril : Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega's, door allerlei omstandig-
heden kan ik deze interpellatie nu pas houden.
Ondertussen is er nog heel wat gezegd en geschre-
ven. Ik zal me dan ook beperken tot de kernvraag,
namelijk waarom is een woning of een constructie
zonevreemd ? Is dat wel zo, en is dat eigenlijk cor-
rect ?

99,99 percent van de zonevreemde constructies of
woningen zijn in principe op een correcte manier
gebouwd en met een correcte bouwvergunning. Ze
zijn ook in orde met de milieuvoorschriften en met
de commodo en incommodo  –  om de vroegere
termen te gebruiken.

In de periode tussen 1976 en 1979 werden de
gewestplannen ingekleurd. Heel wat mensen  –
bewoners van woningen en eigenaars van bedrij-
ven –  constateerden plots dat ze in een landbouw-
gebied zaten, zonder dat ze eigenlijk een land-
bouwfunctie hadden. Ze waren dus zonevreemd.

Mijnheer de minister, waar is hier de rechtszeker-
heid ? Iemand bouwt een woning of vestigt ergens
een bedrijf met een correcte bouwvergunning, uit-
gereikt door de officiële instanties. Diezelfde
instanties beginnen dan alles in te kleuren en als
gevolg daarvan wordt iemand dan als zonevreemd
bestempeld.

Stel dat een woning of constructie die goed werd
onderhouden tot de grond afbrandt, dan kan en
mag men deze niet meer herbouwen. Iemand die
het geluk heeft dat de brandweer er snel is, mag
wel beperkte herstellingen uitvoeren. Dit is funda-
menteel onrechtvaardig.

Men kan opwerpen dat overmacht niet in de decre-
tale bepalingen inzake stedenbouw is opgenomen.
Dat is natuurlijk zo. De overmacht waarvan hier
sprake is, is echter door de overheid zelf veroor-
zaakt, namelijk door de inkleuring van de gewest-
plannen. Ik vind het dan ook niet meer dan logisch
dat de overheid hier haar eigen fouten herstelt en
dat men terzake een decretaal initiatief neemt.

Het gaat hier ook niet om vastgoedspeculanten.
Het gaat hier om gewone mensen. Uiteraard is
alles verzekerbaar. De verzekering betaalt 80 per-
cent. Met nieuwe polissen kan dit misschien wor-
den opgetrokken tot 100 percent. De persoon in
kwestie is echter wel zijn bouwgrond kwijt en moet
zodoende nieuwe bouwgrond kopen. Dit is niet
rechtvaardig in vergelijking met iemand die het
geluk heeft wel binnen een woongebied te wonen.

Mijnheer de minister, ik zal het kort houden en
slechts één concrete vraag stellen. Het kan toch
niet dat die mensen problemen krijgen door een
onvoldoende doordachte decreetgeving ? De
decreetgever heeft immers geen rekening gehou-
den met dit geval van overmacht. Het is de taak
van de overheid om de desbetreffende decreten bij
te sturen. Vandaar deze vraag : is het mogelijk om
op vrij korte termijn een decretaal initiatief te
nemen zodat voortaan iedere burger gelijk is voor
de wet ? Terzake moeten ook het sociale en het
ecologische hand in hand kunnen gaan.

De voorzitter : De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega's, de heer Bril brengt
hier een terechte bezorgdheid naar voren. De
publicatie van de omzendbrief heeft overal in
Vlaanderen een enorm aantal spontane reacties
teweeggebracht. Heel wat gemeenteraden, over
alle partijgrenzen heen, veroordelen dit initiatief.
Mijnheer de minister, mijns inziens brengt u met de
toepassing van die omzendbrief het eigendoms-
recht ernstig in het gedrang. De voorbeelden van
de heer Bril spreken boekdelen. Ook de heer De
Roo zal straks ongetwijfeld nog enkele voorbeel-
den aanhalen.

Het is niet de eerste keer dat deze problematiek in
de commissie ter sprake komt. De heer Lachaert
en ikzelf hebben al interpellaties gehouden. Twee
en een half jaar geleden heb ik ook al een voorstel
van decreet ingediend. Mijnheer de minister, in
samenspraak met u en met de voorzitter van deze
commissie is dan de afspraak gemaakt dat we dit
alles zouden behandelen op het moment dat de
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wet op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw
van 1962 in herziening wordt gesteld.

Er is echter iets meer fundamenteels aan de hand.
Er moet dringend iets gebeuren. Bovendien vertel-
len een aantal juristen mij dat u door de wijziging
van deze omzendbrief ook de wetgeving hebt
gewijzigd. Men was het er nochtans over eens om
met betrekking tot deze problematiek een stand-
still in acht te nemen, in afwachting van de gewij-
zigde wet op de stedenbouw. Door uw omzendbrief
is deze standstill doorbroken, wat ik betreur.

Bent u van oordeel dat deze omzendbrief, die
inhoudelijk een aantal elementen uit de huidige
wetgeving wijzigt, de juiste oplossing was ? De lijst
met mensen die problemen ondervinden wordt
elke dag langer. Door een aantal sociale elementen
begint deze problematiek steeds dramatischer pro-
porties aan te nemen. Dit heeft zelfs al de televisie
gehaald. Wanneer zult u een concrete oplossing uit-
werken ?

De voorzitter : De heer Olivier heeft het woord.

De heer Marc Olivier : Ik had het geluk wat later
op vakantie te gaan dan de indiener van de inter-
pellatie, waardoor ik een schriftelijke vraag kon
stellen. Ik heb het antwoord op de schriftelijke
vraag aan heel wat gemeentebesturen kunnen
doorsturen.

De voorzitter : De heer De Roo heeft het woord.

De heer Johan De Roo : Vele mensen om deze
tafel treden de bekommernissen van de heren Bril
en Decaluwé bij. De minister heeft daar ongetwij-
feld oog voor.

We staan voor een ongewone situatie. In de basis-
wetgeving werd het begrip overmacht niet
omschreven of gehanteerd. Op basis van een vroe-
gere omzendbrief kon men er wel rekening mee
houden. Op een bepaald moment heeft men die
omzendbrief ingetrokken. Ik heb moeite met de
grond van deze zaak.

Het begrip overmacht moet hoe dan ook worden
omschreven in het nieuwe decreet op de ruimtelij-
ke ordening. Vroeger mocht men op basis van een
omzendbrief rekening houden met overmacht.
Wanneer dan plots die omzendbrief wordt inge-
trokken, oordeelt men met terugwerkende kracht
voor feiten van overmacht die zich hebben voorge-
daan toen de eerste omzendbrief nog gold, dat er

met overmacht geen rekening mag worden gehou-
den. Hiermee wordt een fundamenteel rechtsbe-
ginsel geschonden.

In onze gemeente zijn we met een dergelijke situ-
atie geconfronteerd. Een zonevreemde, landelijke
woning brandde af in volle vakantieperiode. Het
gezin was in Oostenrijk op reis. Zestien maanden
later wonen deze mensen nog steeds in een nood-
woning. Het gezin heeft twee keer een aanvraag
ingediend, waartegen men twee keer in beroep is
gegaan. De argumentatie van de diensten van ste-
denbouw, luidt dat men met overmacht geen reke-
ning meer mag houden. Dat stoot de publieke opi-
nie in heel de gemeente tegen de borst. De eerste
argumentatie bestond erin dat het bewijs van over-
macht niet was geleverd. De foto's van en artikels
over het afgebrande huis waren nochtans in de
pers verschenen. De tweede keer was het argument
dat de minister de omzendbrief had ingetrokken.

Hoe kan men de geloofwaardigheid van het beleid
staande houden als dergelijke zaken nog voorko-
men ? Indien het om een boerderij zou gaan, dan
mocht men meteen een nieuwbouw neerzetten.
Voor een bestaande woning, gekocht in 1990 en
afgebrand in 1996, kan dit niet. Die mensen wonen
nog steeds in een noodwoning, ook al volgen ze
strikt de regels. Ik begrijp dit niet meer. Een wetge-
ving over ruimtelijke ordening die onmenselijke
trekjes begint aan te nemen, kunnen we niet langer
verdedigen.

De voorzitter : De heer Devolder heeft het woord.

De heer Jacques Devolder : Mijnheer de minister,
ik heb u tijdens de discussie over het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen gevraagd om bij wijze
van tussenmaatregel tenminste aan uw administra-
tie schriftelijk mee te delen wat in dergelijke geval-
len, zoals de heer De Roo er een aanhaalt, moet
worden gedaan. Ook West-Vlaanderen kent zo een
gevallen. Er zijn zelfs procedures bij de rechtbank
aanhangig. Ik vrees dat u en uw administratie daar
een slecht figuur zullen slaan. Men zal namelijk bil-
lijkheidsredenen inroepen. Intussen is het hoe dan
ook voor de betrokken particulieren een echte
ramp.

Ik heb het antwoord op de schriftelijke vraag van
de heer Olivier gelezen, evenals het antwoord dat
de meeste gemeentebesturen krijgen als ze een
motie indienen. De laatste paragraaf is bij beide
dezelfde : 'er zal spoedig werk gemaakt worden
van decreetgeving'. Het is goed dat er decreetge-
vend werk wordt verricht, maar voor de noodge-
vallen is dat echt geen oplossing. En hoe langer
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men wacht, hoe meer noodgevallen er zijn. Ik wil
er nogmaals op aandringen dat u onderrichtingen
zou geven aan de administratie, zoals u vooropstel-
de in de commissie voor Ruimtelijke Ordening. De
ambtenaren durven niets meer of hebben schrik en
weten niet wat ze mogen en niet mogen.

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.

De heer Jean-Marie Bogaert : In wat de heer
Decaluwé gezegd heeft, zat een onderdeel vervat
dat me bijzonder gefrappeerd heeft. Ik wil er bij de
minister op aandringen dat hij daar een zeer duide-
lijk antwoord op verstrekt. Als er inderdaad een
standstill was afgesproken, in het licht van nieuw
en grondig decreetgevend werk inzake de wet op
de stedenbouw, dan is het absoluut politiek onver-
antwoord om op een dergelijke manier als minister
tot een dergelijke actie over te gaan.

Aansluitend op het concrete en pijnlijke voorbeeld
waaraan de heer De Roo refereert  –  en ik denk
dat iedereen hier wel een pijnlijk voorbeeld kent  –
mag het ons niet ontgaan dat we nog een heel
andere druk hebben laten ontstaan, los van de
zware gevolgen die gepaard gaan met de feiten.
Het gaat om de druk op diegenen die in het verre
of recente verleden een dergelijke woning hebben
verworven, niet zelden op basis van zuurverdiende
centen, en tegelijkertijd leningen hebben aange-
gaan die hen voor jaren het water tot aan de lippen
brengt. Die mensen hebben vandaag letterlijk sla-
peloze nachten. Alleen al de dreiging die hen
boven het hoofd hangt mocht ooit zoiets gebeuren,
betekent voor hen het absolute einde. Ze hebben
zich zo ver geëngageerd dat er geen weg terug is.
We moeten vermijden dat mensen moeten leven
met dit soort van gevoelens. De verantwoordelijke
minister moet hier op zo kort mogelijke termijn
iets aan doen.

De voorzitter : We hebben ook een motie ontvan-
gen van de gemeentebesturen van Deerlijk, Brecht,
Steenokkerzeel, Beernem en Hulshout, in verband
met dezelfde materie. (Rumoer)

Minister Baldewijns heeft het woord.

Minister Eddy Baldewijns : Zoals door de interpel-
lanten al is gezegd, is het niet de eerste keer dat we
deze materie behandelen. Ik verzoek de commissie
dan ook goed naar mijn antwoord op deze vraag te
luisteren. Ik zal het antwoord in twee fasen probe-
ren te ontwikkelen. Ten eerste, wat is de precieze
achtergrond van het geheel en in welk stadium

bevinden we ons en, ten tweede, wat zijn de moge-
lijke oplossingen.

Het interpellatieverzoek zowel als de interpellaties
zelf en de inbreng van de de sprekers die zich heb-
ben aangesloten, betreffen duidelijk de opheffing
van de omzendbrief van 1 oktober 1975 in verband
met het herbouwen van constructies die vernield
zijn door brand of storm. Ik zal proberen de zaken
vrij genuanceerd aan te brengen teneinde een goed
begrip ten aanzien van elkaar te bevorderen, maar
ook om de discussie achteraf gemakkelijker te
maken als we naar oplossingen moeten zoeken.

Het herbouwen van een woning kan geen pro-
bleem vormen als de woning zich bevindt binnen
de normale te bebouwen bestemmingszones van de
plannen van aanleg. In concreto is er een probleem
vanaf het ogenblik dat er op basis van het decreet
van 28 juni 1984 toegelaten werd om bepaalde
zogenaamde zonevreemde constructies te herbou-
wen. Om de concrete vragen te beantwoorden
moet ik een aantal juridische verduidelijkingen
geven.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat door mid-
del van een omzendbrief niet kan worden afgewe-
ken van een wettelijke of decretale bepaling. Een
interpretatieve omzendbrief kan geen andere
bedoeling en draagwijdte hebben dan de bestaande
wetgeving en reglementering in herinnering te
brengen, toe te lichten en er eventueel aanbevelin-
gen aan vast te knopen. Een omzendbrief mag niet
indruisen tegen de tekst van de betreffende wetge-
ving of reglementering zelf. In onderhavig geval
dient er dus over te worden gewaakt dat aan de
hand van de omzendbrief geen zonevreemde con-
structies worden toegelaten die volgens de tekst
van artikel 79 van de stedenbouwwet zijn verbo-
den. Zo handelt het eerste deel van artikel 79,
waarbij mag worden afgeweken van de voorschrif-
ten van een gewestplan, over 'het verbouwen van
een bestaand vergund gebouw, binnen het bestaan-
de bouwvolume en niet betrekking hebbend op het
volledig herbouwen.' Dat is het probleem van een
van de knelpunten.

De tekst zelf van de wet stelt bijgevolg zeer duide-
lijk dat volledig herbouwen niet is toegelaten.
Door middel van een omzendbrief kan dit verbod
niet worden omzeild, ook niet voor gevallen van
overmacht. Een overmachtsregeling is immers niet
voorzien in de stedenbouwwet, zoals door de heer
De Roo werd gesteld. Er kan tevens worden ver-
wezen naar de wordingsgeschiedenis van het huidi-
ge artikel 79, om de bedoeling van de decreetgever
na te gaan. In het decreet van 28 juni 1984 werd
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aan de gemachtigde ambtenaar de mogelijkheid
verleend om af te wijken van het gewestplan, zowel
in geval van verbouwen als herbouwen. Sinds het
decreet van 23 juni 1993 en later het decreet van 13
juli 1994 is er geen mogelijkheid meer tot herbou-
wen.

Uit de voorbereidende werkzaamheden van deze
twee decreten kunnen de motieven worden afge-
leid die ten grondslag liggen van deze wijziging. Ik
lees uit het verslag nummer 547 van het zittingsjaar
1992-93 : 'Bewust werd, bij de totstandkoming van
het nieuwe minidecreet, gekozen om het begrip
herbouwen uit te sluiten. Anders redeneren zou
een eeuwigdurende bestendiging van de toelaat-
baarheid van de zonevreemde constructies inhou-
den, hetgeen niet geregeld kan worden via een
afwijking op de voorschriften van de gewestplan-
nen. Daartoe is een planwijziging noodzakelijk.'

Uit de voorbereidende werkzaamheden van het
decreet van 13 juli 1994 blijkt tevens dat het
decreet geen aansporing vormt voor een ongebrei-
delde residentiële bebouwing in een landelijk
gebied. Indien de staat van de woning zo slecht is
dat geen verbouwing meer mogelijk is, is het
decreet niet van toepassing. Hier verwijs ik naar
het verslag nummer 547. Het weglaten van het
woord herbouwen heeft bijgevolg tot doel de
bestendiging van gebouwen tegen te gaan en enkel
nog verbouwing toe te staan van woningen die nog
in vrij goede staat verkeren. Het decreet is bedoeld
om verkrotting te voorkomen, maar is niet van toe-
passing op een woning die in een zodanig slechte
staat is dat verbouwing niet meer mogelijk is en
waarbij alleen na afbraak en nieuwbouw het
gebouw weer zou kunnen worden opgericht. Wan-
neer bijgevolg een gebouw door brand of storm
volledig is vernield, en het opnieuw oprichten van
dit gebouw eigenlijk zou neerkomen op een volle-
dig herbouwen, is dit in strijd met artikel 79 van de
stedenbouwwet, als ik de wet strikt interpreteer.

De grens tussen verbouwen en herbouwen is even-
wel niet zeer duidelijk. Het is eerder een feiten-
kwestie die geval per geval zal moeten worden
beoordeeld. Zoals werd vermeld in de omzendbrief
94/1 van 20 juli 1994, is echter een absolute voor-
waarde voor elke verbouwing dat de hoofdstruc-
tuur van het gebouw en het bestaande volume
behouden blijven.

Om te beoordelen of een gebouw na een brand of
storm nog vatbaar is voor verbouwing, kan wellicht
ook gebruik worden gemaakt van het verslag,

opgesteld door de verzekeraar van brand- en
stormschade. Dit verslag en de vergoeding die
wordt toegekend, kunnen een aanwijzing zijn voor
de mogelijkheid tot verbouwing.

Het is duidelijk dat de in de rand vermelde
omzendbrief, daterend van voor de totstandkoming
van het minidecreet, een al te verregaande afwij-
king van de vigerende decretale regeling toestaat.
Meer bepaald kan het niet worden toegelaten dat
een gebouw dat na een brand of een storm niet
meer voor verbouwing in aanmerking komt, volle-
dig wordt herbouwd. Aldus zou immers een zone-
vreemde constructie worden bestendigd, wat in
strijd is met het voormelde artikel.

Mag ik u vragen wat geduld te oefenen zodat we
de hele analyse kunnen doornemen, want dit is ver-
helderend voor ons allemaal. Ik vraag zelfs geen
repliek over dit gedeelte want dit zijn louter
bedenkingen en een analyse. Het heeft niets te
maken met een politiek standpunt.

Enkel wanneer dus na een brand of storm door
middel van een verbouwing het gebouw opnieuw
geschikt kan worden gemaakt voor zijn bestem-
ming, kan artikel 79 worden toegepast. Hiervoor is
een absolute vereiste dat de hoofdstructuur van het
gebouw behouden blijft en dus niet herbouwd
wordt.

Er is evenwel nog een tweede aspect dat speelt : de
brandverzekering. We hebben terzake ook elders
navraag gedaan ter verheldering van dit debat. De
woordvoerder van de Belgische Vereniging van
Verzekeringsmaatschappijen, de heer Robyns,
deelt me in verband met de verzekeringsaspecten
van deze aangelegenheid mee dat, ten eerste, elk
onroerend goed kan worden verzekerd. Ten tweede
zegt hij dat indien de verzekerde beslist om geen
nieuwbouw ter plaatse te bouwen, dan aan de
betrokkene een verzekerde som zal worden uitge-
keerd. Terzake bestaat rechtsleer. Ten derde zegt
hij dat, indien de betrokkene niet wenst over te
gaan tot het herbouwen van zijn door brand en/of
storm vernielde woning, de verzekeringsmaat-
schappij hoe dan ook 80 percent van het verzeker-
de bedrag zal betalen. Ten vierde zegt hij dat door
de brand of de storm de waarde van het perceel
vermindert. De constructie kan immers maar her-
bouwd worden binnen de decretale beperkingen.
Volgens de heer Robyns moet het mogelijk zijn om
zich voor dit waardeverlies evenzeer te verzekeren.
Gelijkaardige vragen werden hem reeds gesteld
vanuit het Brusselse Gewest. Door bepaalde ste-
denbouwkundige voorschriften in het Brusselse
Gewest is het immers zo dat bij vernieling van een
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kantoorgebouw de verplichting bestaat dat dit ver-
vangen moet worden door wooneenheden. Bij zijn
weten wordt op dit ogenblik een dergelijk verzeke-
ringsproduct niet op de markt aangeboden. Hij
vermoedt dat dergelijke producten op termijn
beschikbaar worden omdat men in principe zich
voor dergelijke gebeurtenissen moet kunnen verze-
keren.

Een ander juridisch probleem dat hier moet wor-
den behandeld, behelst het begrip heirkracht en/of
overmacht. Een analyse van het decretale kader
inzake ruimtelijke ordening biedt ook hier weinig
houvast. Alleen onder artikel 35, 8°, dat de modali-
teiten inzake planschade regelt, wordt vermeld dat
er geen planschade kan worden gevorderd als het
verbod tot wederopbouw voortvloeit uit een
koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 12
juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade,
door natuurrampen veroorzaakt aan privé-goede-
ren. Het is duidelijk dat het oogmerk van dit
koninklijk besluit erin bestond een bouwverbod in
te stellen om te vermijden dat bij nieuwe rampen
aan de wederopgebouwde goederen opnieuw scha-
de zou ontstaan.

Op te merken valt dat, in het kader van dezelfde
wet, de Koning een bijzondere financiële tegemoet-
koming kan voorschrijven voor gevallen waarbij
het onroerend goed niet mag worden wederopge-
bouwd of indien de wederopbouw, gelet op de
bepalingen van de plannen van aanleg, op een
andere plaats moet gebeuren. Wat ik alleszins uit
de natuurrampenwet wil benadrukken, is dat ook
hier de primauteit van de plannen van aanleg
wordt erkend.

Welke invloed heeft dit op een door storm of
brand beschadigde woning ? Na een brand of
storm zal de overheid, die de bouwaanvraag beoor-
deelt, dienen uit te maken of de aanwezige con-
structie nog kan worden beschouwd als een
'bestaande vergunde woning zoals bedoeld in arti-
kel 43, paragraaf 2, van het decreet'. Met andere
woorden : indien de beschadigingen te groot zijn,
kan geen herstel of heropbouw worden toegestaan.
Woningen, gelegen in woongebied, kunnen
bezwaarlijk worden gelijkgesteld met woningen,
gelegen in agrarisch gebied.

Het opschorten van de heffing op leegstand en ver-
waarloosde gebouwen behoort tot de bevoegdheid
van minister Peeters die uiteraard verplicht is het
decreet van het Vlaams Parlement terzake uit te

voeren. Ik vind het dan ook niet gepast mij hier
daarover uit te spreken.

Wat de uitwerking betreft van een oplossing om de
heroprichting van een getroffen woning toe te
staan, moet ik het volgende opmerken. Bestaande
zonevreemde woningen die niet afgebrand zijn,
mogen niet worden herbouwd. Het decreet bepaalt
het zo. Indien we het heropbouwen van getroffen
woningen toelaten, laten we aan deze eigenaars toe
wat we aan andere verbieden. Met andere woor-
den : we moeten opletten dat we het afbranden van
woningen niet stimuleren. (Rumoer)

U kunt straks uw bedenkingen kwijt, maar sta me
toe het eerst in zijn geheel te bekijken. De heer
Bril begrijpt vast en zeker wat ik bedoel. Het uit-
werken van een billijke oplossing is immers niet
eenvoudig, maar dat wil ik in elk geval decretaal
bewerkstelligen.

Hoe zien nu de contouren van een dergelijke
mogelijke oplossing eruit ? Ten eerste kan deze
regeling alleen betrekking hebben op zonevreemde
constructies en ze zal alleen slaan op bestemmings-
zones waar verbouwen nu is toegestaan, dus bij-
voorbeeld niet in natuur- of bosgebiedzones. Ten
tweede : als ver- of herbouwen niet is toegestaan,
bijvoorbeeld in de zonet genoemde gebieden, kan
naar analogie met de wet inzake natuurrampen een
financiële tegemoetkoming worden berekend. Ik
ben van oordeel dat een dergelijke regeling ener-
zijds tegemoet kan komen aan de eisen van een
goede ruimtelijke ordening en anderzijds een
rechtvaardige compensatie kan inhouden voor de
slachtoffers die met een herbouwverbod worden
geconfronteerd.

U kunt nu natuurlijk opwerpen dat het nog een
tijdje kan duren alvorens een ontwerp van decreet
inzake ruimtelijke ordening ter goedkeuring aan
het parlement zal worden voorgelegd. Ik ben vra-
gende partij opdat we daar samen snel werk van
zouden maken. Ondertussen moet een overgangs-
regeling worden uitgewerkt. Met het oog op zorg-
zaam en behoorlijk bestuur lijkt het mij immers
evident dat, met betrekking tot deze dossiers, de
nodige beslissingen worden getroffen.

Zoals u begrepen hebt in verband met het verlenen
van een vergunning tot het herbouwen van door
brand of storm vernielde zonevreemde woningen,
komen hier twee rechtsprincipes met elkaar in con-
flict. Er is enerzijds het algemene principe inzake
heirkracht en overmacht en anderzijds de uitvoe-
ring van de bindende en verordenende kracht van
de plannen van aanleg.

-21-

Baldewijns

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 17  –  4 november 1997



Zoals reeds gezegd, ontbreekt op dit ogenblik een
decretale rechtsgrond zodat aan de administratie
geen duidelijke richtlijn kan worden overgemaakt.
Daarom heb ik aan de administratie gevraagd over
de dossiers met betrekking tot door brand of storm
vernielde zonevreemde woningen die ter beslissing
worden voorgelegd aan de directeur-generaal,
voorafgaandelijk advies in te winnen bij het college
van deskundigen. Zo bepaalde overigens de vroe-
gere overgangsregeling met betrekking tot de
zogenaamde opvullingsregel.

Het advies van de directeur-generaal zal worden
overgenomen door de gemachtigde ambtenaar in
zijn eensluidend advies met betrekking tot de
bouwaanvraag. Een afschrift van de diverse advie-
zen wordt steeds overgemaakt aan mijn kabinet. Ik
wil erop toezien dat deze worden opgevolgd. Bij de
advisering van het dossier zal het college van des-
kundigen uitgaan van de principes die werden ver-
woord in de afgeschafte omzendbrief. Hierbij
wordt enerzijds een oplossing geboden voor een
aantal problemen op korte termijn en anderzijds
wordt op middellange termijn een degelijke decre-
tale regeling uitgewerkt.

Ik dank alle vraagstellers omdat ze mij een algeme-
ne analyse hebben laten maken van de aanleiding
voor de huidige situatie en dat ik begrip heb kun-
nen vragen voor de bestaande tegenstellingen. De
oplossing is tweeledig. Ten eerste moet er een
decretale basis komen. Zo een decreet kunnen we
zeker samen uitstippelen in het parlement. Ten
tweede is er een overgangsregeling nodig waardoor
het mogelijk wordt om op zeer korte termijn te
beslissen over de hangende dossiers. Er werd
gevraagd wanneer de informatie aan de desbe-
treffende diensten zal worden verstrekt. Men is
hiermee bezig en sneller werken is dus uitgesloten.

De voorzitter : De heer Bril heeft het woord.

De heer Louis Bril : Mijnheer de voorzitter, ik
begrijp goed dat een decreet niet kan worden
gewijzigd door een omzendbrief en dat er fouten
stonden in de omzendbrief van 1975. Maar we zou-
den het toch eens kunnen worden over het feit dat
het hier om een fundamentele onrechtvaardigheid
gaat. We hebben het steeds over het al dan niet
zonevreemd zijn van een woning. De woningen
waarover ik het had waren ooit niet-zonevreemd
en werden via de juiste officiële procedures
gebouwd.

Mijnheer de minister, ik kan de reactie van mensen
zoals uzelf, die het sociale hoog in het vaandel dra-
gen, niet begrijpen. De gezinnen die worden getrof-
fen, hebben geld geleend voor hun huis en velen
onder hen betalen die lening nog steeds af. Ik her-
haal nogmaals dat hun woningen op een correcte
manier werden gebouwd. De wetgever is echter
onzorgvuldig geweest en heeft geen rekening
gehouden met de gevallen van heirkracht. Mijn-
heer de minister, ik heb geen enkel probleem om
uw uitleg hierover te volgen, maar volgens mij
moet het toch mogelijk zijn om een wet achteraf bij
te sturen.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer Bril, ik hoop
dat u goed hebt geluisterd naar mijn antwoord.

De heer Louis Bril : Mijnheer de minister, ik heb
geluisterd. U hebt geantwoord dat er onder meer
een vergoeding kan worden uitgekeerd. Ik vraag
me echter af wat er zal gebeuren met de bouw-
grond. Zal ook deze vergoed worden ? U hebt het
immers enkel over een vergoeding voor het
gebouw dat op de grond stond. Het is evident dat
dit door de verzekering wordt vergoed, want om
die reden werd ook een verzekering afgesloten en
een premie betaald. Indien de betrokkenen een
ander perceel grond moeten aankopen, dan kan
men er niet onderuit dat de eerste bouwgrond ver-
loren is.

U had het ook over het stimuleren van mogelijke
branden. Ik weet niet of dit klopt. Mijnheer de
minister, ik heb het over een goed onderhouden
constructie of woning. Dit lijkt me denkbaar als het
gaat om een krot waarbij men misbruik van de
situatie probeert te maken door brand te stichten.
Tijdens mijn interpellatie heb ik echter heel bewust
gezegd dat het een goed onderhouden woning of
constructie betrof. Ik haalde overigens ook het
voorbeeld aan van de brandweerlui die moeten uit-
rukken. Het ene brandende huis kan de brandweer
in tien minuten bereiken, terwijl het voor een
ander brandend huis twintig minuten kan duren.
Uit ervaring weet ik dat enkele minuten het ver-
schil kunnen uitmaken. De ene kan dus de pech
hebben dat de brandweer niet tijdig aankomt en de
andere het geluk dat dit wel het geval is, bijvoor-
beeld omdat de wegen in de buurt beter zijn.

Ik vind dat de wetgever de bestaande onzorgvul-
digheid moet verbeteren. Dit moet toch mogelijk
zijn. Het doet er niet toe of de woningen al dan
niet in een landbouwzone gelegen zijn. Ik kan de
filosofie die achter uw uitleg schuilgaat wel probe-
ren te begrijpen, maar ik vind ze niet correct en
niet rechtvaardig.
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Ik vermeld ter illustratie nog een voorbeeld van
iets dat een aantal weken geleden is gebeurd. Mid-
den in de duinen, in een zone waar nu niet meer
mag worden gebouwd, is de chalet van een privé-
surfclub annex bar, afgebrand. Er is dus bepaald
dat een gebouw dat is afgebrand niet meer mag
worden heropgebouwd, maar nu kan de privé-club
met bar midden in de duinen, achter de lijn-Ver-
schavel, worden heropgebouwd omdat het om een
gemeenschapsvoorziening van de gemeente zou
gaan. Mijnheer de minister, u vraagt me om begrip
op te brengen, maar zelfs van een liberaal kunt u
niet alles verwachten. Mijn fractie zal bijgevolg een
met redenen omklede motie indienen, omdat ik
hoop dat dan ook de onzorgvuldigheid van de wet-
gever zal worden weggewerkt.

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.

De heer Jean-Marie Bogaert : Ik wil kort op het
antwoord van de minister reageren. De heer Bril
heeft het al gehad over de mogelijkheid van elke
eigenaar om zijn eigendom te verzekeren tegen
brand. Maar zelfs als men is verzekerd, lijdt men
een enorm financieel verlies.

Verder mag men de woning niet op dezelfde plaats
heropbouwen en moet men nieuwe bouwgrond
zoeken. Als men evenwel al een lening heeft lopen
voor een vorig pand, zijn de middelen daartoe er
niet op dat moment. Ik vraag me af hoe u de finan-
ciële vergoeding zult benaderen. Op welke manier
zult u de waarde bepalen van een zonevreemde
woning als die is afgebrand ? Welke criteria zult u
daarbij hanteren ? Ik hoop niet dat u een schat-
tingsverslag zult vragen. Dan is de uitslag nu al dui-
delijk en kunt u beter zwijgen over een financiële
vergoeding.

Het is me ook absoluut onduidelijk op welke
manier u advies zult vragen aan het college van
deskundigen. Welke criteria zal dat college hante-
ren ? Zullen dat de criteria zijn die vóór uw rond-
schrijven golden ? Als dat zo is, bent u in strijd met
uw eigen initiatief.

De voorzitter : De heer Van der Poorten heeft het
woord.

De heer Mark Van der Poorten : Het is duidelijk
dat een omzendbrief niet kan indruisen tegen de
bestaande wetgeving. Ik wil er toch op wijzen dat
in de omzendbrief een uitzonderingsreglemente-
ring stond, die niet bij wijze van analogie mocht
worden ingeroepen voor gevallen waar terzake

geen heirkracht kon worden ingeroepen. Dat was
een duidelijke uitzonderingsmaatregel. Volgens mij
was het niet nodig om die omzendbrief in te trek-
ken, een aanpassing ervan was voldoende.

De minister stelt een overgangsmaatregel voor.
Die moet onmiddellijk totstandkomen, want er
mag geen leemte ontstaan. Er moet een correctie
van de bestaande regeling komen, ook al is men
ondertussen bezig aan een nieuwe allesomvattende
wetgeving. Onze fractie vindt dat de minister te
lang aarzelt.

Inzake het college van deskundigen wil ik vragen
of we wel op het wettelijke pad zitten ? Er is een
precedent waar de Raad van State een vernietiging
heeft uitgesproken omdat de gemachtigde ambte-
naar niet in alle vrijheid had kunnen oordelen,
maar moest werken op basis van een advies van
zijn hoofdbestuur. We moeten ervoor zorgen dat
we geen vernietiging bij de Raad van State in de
hand werken. De hele materie moet dringend wor-
den aangepakt, omdat heel wat mensen nu in pro-
blemen verkeren.

De voorzitter : De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Het antwoord van de
minister brengt een aantal lichtpunten, maar het
doet ook wenkbrauwen fronsen. De minister kiest
er bewust voor dat het eigendomsrecht anders
wordt ingevuld in een bebouwde zone, volgens
plannen van aanleg, dan daarbuiten.

Ik wil ook reageren op de financiële tegemoetko-
ming. Bij overmacht zal men schatten hoeveel de
vergoeding moet bedragen. Zo kan men een 2PK't-
je krijgen daar waar men vroeger een Mercedes
had. Met een dergelijke financiële vergoeding is
het onmogelijk een perceel grond en een woning te
kopen in een woonzone. Men moet volgens mij in
een woonzone hetzelfde type woning kunnen bou-
wen als men vroeger had. Het bedrag daarvoor zal
hoger liggen dan de waarde van de woning die men
verloor. Dat moet worden opgevangen in de nieu-
we wet op de stedenbouw.

Een lichtpunt in uw antwoord is dat u een over-
gangsmaatregel wilt. Volgens mijn fractie is het
perfect mogelijk om mijn voorstel van decreet dat
werd ingediend daartoe aan te vullen met een
amendement. Daarin kunnen we het begrip over-
macht concreet omschrijven. Als dat voorstel kan
worden besproken en goedgekeurd vóór de wet op
de stedenbouw er is, zullen we veel mensen helpen.
Op die manier dichten we de kloof met de burger
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gedeeltelijk, want het zijn zulke zaken die deze
kloof in de hand werken.

De voorzitter : Begrijp ik goed dat u uw voorstel
van decreet een van de volgende dagen wilt
bespreken in deze commissie ? Als ik dat punt wil
agenderen, moet ik weten of u daarom verzoekt.

De heer Carl Decaluwé : We zullen het voorstel
aanvullen met een concrete omschrijving van het
begrip overmacht.

De voorzitter : De heer Devolder heeft het woord.

De heer Jacques Devolder : De erkenning van een
ramp ligt buiten uw bevoegdheid, mijnheer de
minister. U verschuift het probleem. Zelfs wanneer
men de erkenning als een ramp bekomt, moet men
een lange administratieve lijdensweg afleggen om
de schadevergoeding te krijgen.

De voorzitter : De heer Bril heeft het woord.

De heer Louis Bril : Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, ik wil het nog even hebben over
enkele vonnissen hieromtrent uit het verleden. Het
onderscheid tussen verbouwen en heropbouwen
blijft subtiel.

Als er nog een paar muren rechtstaan, mag men
verbouwen. Kan men dit niet beperken tot de fun-
damenten van het gebouw ? Volgens bepaalde
gerechtelijke uitspraken mag men een huis herop-
bouwen, wanneer het niet om een verkrotte
woning gaat en wanneer het gebouw zodanig is
afgebrand dat men de laatste restanten van de
muren moet slopen. Men wordt dan verplicht op de
bestaande fundamenten te herbouwen. Dat is toch
ook de oorspronkelijke constructie in stand hou-
den ? Ik ben het met u eens dat dit geen middel
mag worden om verkrotte gebouwen om te bou-
wen tot een woning.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Ik wil in dit debat niet
improviseren. Ik hoorde al een pleidooi om uit te
gaan van een goed onderhouden woning. Nu wil
men dat alleen de fundamenten al voldoende zijn

voor heropbouw. We kunnen al deze ideeën inder-
daad eens van naderbij bekijken.

De kunst bestaat erin een regelgeving te vinden die
zo veel mogelijk interpretaties uitsluit. Op korte
termijn biedt een overgangsregeling uitkomst. Voor
de toekomst moeten we een degelijke, decretaal
onderbouwde regeling uitwerken. Ik hoor nu dat er
zich problemen voordoen. We moeten via ruimte-
lijke ordening of stedenbouw niet betrachten elke
sociale situatie recht te zetten. We moeten wél
onrechtvaardigheid vermijden. We mogen niemand
benadelen, noch degenen die zich in een zone-
vreemde situatie bevinden, noch de anderen.

Er zijn vragen gesteld over de waarde van een
woning en dergelijke. De verzekeringsmaatschap-
pijen houden altijd rekening met de nieuwbouw-
waarde van de woonst. Het is niet mogelijk hier-
over te improviseren. Laten we dit rustig en door-
dacht behandelen.

Gevallen van heirkracht doen zich niet met hon-
derden tegelijk voor. Het zal om zeer welomlijnde
situaties gaan. Ik heb in mijn antwoord zeer zorg-
vuldig gezegd dat het niet de gemachtigde ambte-
naar is die een zaak opvolgt maar de directeur-
generaal. Deze laatste is immers bevoegd voor het
hele landsgedeelte. Een overgangsregeling moet
een mogelijkheid bieden om te reageren op de
meest acute situaties.

Met redenen omklede motie

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

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

Het incident is gesloten.

[....]

– De vergadering wordt gesloten om 17.33 uur.
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