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VOORZITTER : De heer Jaak Gabriels

– De interpellatie wordt gehouden om 15.41 uur.

Interpellatie van de heer Didier Ramoudt tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
schaderegeling ten aanzien van de slachtoffers van
het vliegtuigongeval van 26 juli 1997 op de airshow
in Oostende

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Ramoudt tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de schaderegeling ten aan-
zien van de slachtoffers van het vliegtuigongeval
van 26 juli 1997 op de airshow in Oostende.

De minister vraagt hierover onmiddellijk het
woord omdat dit dossier in de eerste plaats zou be-
horen tot de bevoegdheden van de minister van Fi-
nanciën.

De heer Didier Ramoudt : Mijnheer de voorzitter,
in dit pijnlijke dossier is het beter geen verloren
moeite te doen. Als de minister eerst het woord
wenst te voeren, dan kunnen we aldus overeenko-
men. Ik meen echter dat deze aangelegenheid ten
volle tot zijn bevoegdheden behoort.

De voorzitter : De interpellant heeft altijd het recht
om als eerste het woord te voeren. De minister kan
daarna antwoorden. U hebt het recht om de volle-
dige interpellatie te houden.

De heer Ramoudt heeft het woord.

De heer Didier Ramoudt : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, dit pijnlijke dossier
heeft al een hele weg afgelegd. Drie maanden
nadat mijn interpellatie werd geagendeerd, moeten

we eindelijk proberen hieromtrent duidelijkheid te
creëren.

Vandaag lezen we dat minister Demeester de sleu-
tel heeft gevonden om de humanitaire hulp voor
de slachtoffers op een ordentelijke manier te ver-
delen. Daar zal wel een politieke motivatie achter
zitten. Deze interpellatie heeft niets te maken met
die humanitaire hulp, die er is gekomen omdat de
regering een jaar na de feiten vaststelde dat ze was
tekortgeschoten in de uitoefening van haar plich-
ten. Over die plichten, met name haar burgerrech-
telijke aansprakelijkheid, wil ik vandaag spreken.
Ik wil duidelijk het onderscheid bewaren met de
humanitaire hulp, die alleen voor de lichamelijke
letsels werd uitbetaald. De burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid heeft daar niets mee te maken.

Op 26 juli 1997 vond op de luchthaven van Oosten-
de, eigendom van het Vlaams Gewest, de jaarlijkse
airshow plaats. Omstreeks 17.00 uur stortte een
Jordaans legervliegtuig neer tussen het aanwezige
volk. Tien mensen, waaronder ook de Jordaanse pi-
loot, kwamen daarbij om het leven. Tientallen men-
sen werden gewond. Het Rode Kruis beschikt over
74 dossiers van slachtoffers.

Uit de eerste analyse van de crash blijkt dat de pi-
loot een stuur- of navigatiefout heeft gemaakt en
dat hij dus aansprakelijk is voor het ongeval. Over
de aansprakelijkheid van anderen moet de raadka-
mer zich nog uitspreken. Het is onder andere de
vraag of het publiek wel op de juiste plaats stond
en of er pogingen werden ondernomen om de
Jordaanse piloot tijdens de oefening op zijn plich-
ten te wijzen. Het Vlaams Gewest heeft voorlopig
20 miljoen frank humanitaire hulp ter beschikking
gesteld. Tot daar de feiten.

Mijnheer de minister, toen ik uw voorganger inter-
pelleerde over de objectieve aansprakelijkheid van
het Vlaams Gewest, antwoordde hij het volgende.
‘De Vlaamse regering heeft onmiddellijk na het



ongeval een verklaring afgelegd dat ze binnen het
kader van de wetgeving haar verantwoordelijkheid
zou opnemen. Uit juridisch onderzoek is evenwel
gebleken dat de wet op de objectieve aansprake-
lijkheid niet van toepassing is in dit concreet geval.
Het instellen van een nieuw en bijkomend tussen-
mechanisme zou bovendien een precedent creëren
voor andere ongevallen die zich op het domein van
het gewest voordoen. Uiteraard is dit slechts het
standpunt van de Vlaamse regering. Duidelijkheid
over de, al dan niet objectieve, aansprakelijkheid
van het Vlaams Gewest zal alleen kunnen worden
bekomen via een uitspraak van de rechtbank.’
Aldus uw voorganger.

Laat ons eens de wet van 30 juli 1979 erop nalezen
betreffende de preventie van brand en ontploffing
en betreffende de verplichte verzekering voor de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in zulke geval-
len. Deze wet voert een verplichte verzekering in
voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij
brand en ontploffing. Onverminderd de toepassing
van het gemene recht inzake burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, zijn de inrichtingen die gewoon-
lijk voor het publiek toegankelijk zijn, objectief
aansprakelijk voor schade aan derden die wordt
veroorzaakt door brand of ontploffing. Deze in-
richtingen zijn verplicht die objectieve aansprake-
lijkheid te laten dekken door een verzekering. Ik
zal een tweetal artikelen uit deze wet aanhalen
voor wat betreft het toepassingsgebied, want dit
toepassingsgebied is van groot belang. Artikel 7,
paragraaf 1 stelt : ‘Toepassingsgebied : op alle in-
richtingen die gewoonlijk voor het publiek toegan-
kelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts
onder bepaalde voorwaarden toegelaten.’ Artikel
7, paragraaf 2 luidt als volgt : ‘Bij een ministerraad
overlegde besluiten bepaalt de Koning de catego-
rieën van inrichtingen waarop hij de bepalingen
van dit hoofdstuk toepasselijk maakt en wijst hij de
natuurlijke of rechtspersonen aan die de krachtens
deze bepaling opgelegde verplichtingen moet na-
komen.’

De bepalingen van de wet van 30 juli 1979 verschij-
nen bijna twaalf jaar later, namelijk op 28 februari
1991, zijnde het koninklijk besluit betreffende de
inrichtingen die onder de toepassing vallen van
hoofdstuk 2, artikel 7  –  wat ik juist heb aange-
haald -, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de
preventie van brand en ontploffing en betreffende
de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Artikel 1 stipuleert : ‘De bepalingen van hoofdstuk
2 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de pre-
ventie van brand en ontploffing en betreffende de
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen zijn van
toepassing op de volgende categorieën van
inrichtingen : [...] ; ten 23ste : de stations, het geheel
van de metrostations en de luchthavens.’ In artikel
3 staat : ‘De staat, de gewesten en de gemeenschap-
pen zijn van de verplichting een verzekeringsover-
eenkomst af te sluiten, ontslagen.’ Hiermee wilde
ik aantonen wat het toepassingsgebied is. Ik denk
niet dat hierover enige vorm van discussie kan ont-
staan.

Voor wat de objectieve aansprakelijkheid betreft
staat in artikel 8 van dezelfde wet : ‘De in artikel 7,
paragraaf 2 bedoelde natuurlijke of rechtspersonen
zijn zakelijk aansprakelijk voor zowel lichamelijke
als materiële schade aan derden veroorzaakt door
brand of een ontploffing, onverminderd het ge-
woon verhaal op de voor een schade aansprakelij-
ke persoon. De Koning bepaalt het maximaal be-
drag van die zakelijke aansprakelijkheid waartoe
ze aanleiding geven. Niet gedekt is door een verze-
kering welke de in het eerste lid vermelde per-
sonen hebben afgesloten bij een verzekeringson-
derneming die erkend is of van erkenning ontsla-
gen is krachtens de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen. In af-
wijking van het derde lid zijn de door de Koning
aangewezen publiekrechtelijke rechtspersoon ont-
slagen van de verplichting een verzekeringscon-
tract af te sluiten.’

Het koninklijk besluit van 5 augustus tot de uitvoe-
ring van de artikelen 8, 8 bis en 9 van de wet van 30
juli 1979 betreffende de preventie enzovoort, be-
paalt in artikel 1 : ‘Het bedrag van de objectieve
aansprakelijkheid bedoeld bij artikel 8, lid 2 van de
wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte
verzekering van de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid in dergelijke gevallen wordt vastgesteld op
maximum 600 miljoen frank voor de schade voort-
vloeiend uit lichamelijke letsels en 30 miljoen frank
voor de stoffelijke schade.’ Artikel 2 stipuleert : ‘De
staat, de gemeenschappen en gewesten zijn ont-
slagen van de verplichting een verzekeringsover-
eenkomst af te sluiten.’

Mijnheer de minister, wat kunnen we uit dit alles
besluiten ? Ten eerste : de schade aan derden is
veroorzaakt door brand en ontploffingen. Ten
tweede : het ongeval heeft plaatsgevonden op de
luchthaven van Oostende die eigendom is van het
Vlaams Gewest. De luchthaven van Oostende valt
onder de definitie van artikel 7, paragraaf 1 van de
wet van 1979. Verder worden de luchthavens ver-
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meld in het KB van 28 februari 1991, dat de uitvoe-
ring is van de artikel 7, paragraaf 1 van de wet van
1979. De Koning bepaalt op welke categorieën die
van toepassing is.

Ten derde : artikel 8, lid 1 van de wet van 1979 be-
paalt de objectieve aansprakelijkheid. De inrichtin-
gen die onder de definitie van artikel 7, paragraaf 2
vallen, zoals verder is uitgewerkt door het KB van
februari 1991, zijn objectief aansprakelijk voor de
schade die wordt veroorzaakt door brand of ont-
ploffing op hun terreinen. De voorlopige conclusie
zou kunnen zijn dat het Vlaams Gewest objectief
aansprakelijk is voor de schade die werd veroor-
zaakt door brand en ontploffing op de luchthaven
van Oostende die haar eigendom is.

Ten vierde : artikel 8, lid 2 van de wet van 1979 en
verder uitgewerkt door het KB van 5 augustus
1991 bepaalt dat het bedrag voor objectieve aan-
sprakelijkheid werd vastgelegd op maximum 600
miljoen frank voor lichamelijke schade en 30 mil-
joen frank voor de materiële schade.

Ten vijfde : artikel 8, lid 4 van de wet van 1979, ook
verder uitgewerkt door de koninklijke besluiten
van 1991, ontslaat het Vlaams Gewest van de ver-
plichting een verzekeringsovereenkomst af te slui-
ten, maar ontslaat het Vlaams Gewest niet van
haar objectieve aansprakelijkheid.

Mijn eerste besluit, collega’s, zou zijn dat ik geen
enkele grond zie waardoor de wet van 1979 be-
treffende objectieve aansprakelijkheid niet van
toepassing zou zijn op het ongeval dat heeft plaats-
gevonden op de luchthaven van Oostende. Uw
voorganger, mijnheer de minister, heeft me geen
enkele maar dan ook geen enkele reden gegeven
waarom de wet niet van toepassing zou zijn. Uw
voorganger heeft naar aanleiding van vorige parle-
mentaire vragen het volgende verklaard : ‘Het in-
stellen van een nieuw en bijkomend tussenkomst-
mechanisme naast de reeds wettelijk bestaande
mechanismen, zou bovendien een precedent creë-
ren voor andere ongevallen die zich op het domein
van het Gewest voordoen.’

Als we de redenering van de minister goed begrij-
pen, gaat hij ervan uit dat er geen verschil zou be-
staan tussen een ongeval dat zich voordoet op een
autoweg en de ramp die heeft plaatsgevonden op
het vliegveld van Oostende. Er bestaat wel degelijk
een verschil, mijnheer de minister. De artikels 7 en
8 van de wet van 30 juli 1979 roepen een objectieve
aansprakelijkheid in het leven voor alle schade die

door brand en ontploffing aan derden wordt toege-
bracht in alle inrichtingen die gewoonlijk voor het
publiek toegankelijk zijn, ook al wordt dat publiek
er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten,
zoals hier het geval was.

Verder stipuleert de wet dat de koning bij een bij
ministerraad overlegd besluit de inrichtingen aan-
duidt waarop het principe van de objectieve aan-
sprakelijkheid van toepassing zal zijn. De koning
heeft dit ook gedaan in het KB van 28 februari
1991 : artikel 1 paragraaf 23 daarvan bepaalt uit-
drukkelijk dat het principe van de objectieve aan-
sprakelijkheid van toepassing zal zijn op de lucht-
havens. Hier wordt dus duidelijk geen nieuw
mechanisme van tegemoetkomingen in het leven
geroepen, maar gewoon een bestaand mechanisme
toegepast.

Uit de parlementaire werkzaamheden blijkt dat
ook tegenover de exploitanten een objectieve aan-
sprakelijkheid geldt. Deze aansprakelijkheid is
onweerlegbaar. Wie uiteindelijk de brand of de
ontploffing heeft veroorzaakt, doet helemaal niet
terzake.

De verklaringen van uw voorganger kunnen me
niet van de indruk ontdoen dat hij en de hele
Vlaamse regering het nut en het doel van de ob-
jectieve aansprakelijkheid niet goed hebben begre-
pen. Wat wordt immers verstaan onder objectieve
aansprakelijkheid en waar ligt het verschil met de
subjectieve aansprakelijkheid ? Met de wet van 30
juli 1979, op grond waarvan deze nieuwe vorm van
objectieve aansprakelijkheid werd ingevoerd, had
de wetgever vooral een sociale doelstelling voor
ogen. Hij wilde een nieuwe vorm van aansprake-
lijkheid in het leven roepen die los staat van de
klassieke schuldvraag en de subjectieve aansprake-
lijkheid.

Deze nieuwe vorm van aansprakelijkheid, die aan
de slachtoffers van dergelijke schadegevallen een
behoorlijke schadeloosstelling moet waarborgen,
staat los van het klassiek foutbegrip en poogt ei-
genlijk de aansprakelijk te objectiveren. De op het
subjectieve foutbegrip steunende subjectieve aan-
sprakelijkheid bleek immers niet bij machte om
grote rampen, zoals die van Oostende, op te van-
gen. Niet alleen zal het voor de slachtoffer bijzon-
der moeilijk en soms zelfs onmogelijk zijn om een
fout, een onvoorzichtigheid of een onzorgvuldig-
heid te bewijzen en de aansprakelijken aan te wij-
zen. Wegens de mogelijke omvang van de toege-
brachte schade lopen de getroffenen bovendien het
risico te worden geconfronteerd met de insolva-
biliteit van de aansprakelijke schadeveroorzaker.
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Het is dan ook volkomen verantwoord dat de wet-
gever voor dit maatschappelijk risico een objectie-
ve aansprakelijkheid heeft gecreëerd, met daaraan
gekoppeld een verplichte verzekering. De door
deze wet ingevoerde objectieve aansprakelijkheid
voor slachtoffers van brand of ontploffing in een
voor het grote publiek toegankelijke inrichting
houdt als onmiskenbaar voordeel in dat dezen
geen fout hoeven te bewijzen. Het volstaat dat de
benadeelde het bestaan en de omvang van de scha-
de kan aantonen, evenals het oorzakelijk verband
tussen de brand en/of de ontploffing en de schade.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt duidelijk
dat het hier gaat om een onweerlegbaar vermoe-
den van schuld ten laste van de personen die ver-
antwoordelijk zijn voor de exploitatie van de in-
richting, in casu het Vlaams Gewest.

Verder heeft minister Baldewijns in het parlement
verklaard dat de eventuele voorschotten van het
Vlaams Gewest later kunnen worden verhaald op
degenen die uiteindelijk aansprakelijk worden ge-
steld. Dit is inderdaad het geval. Door een voor-
schot aan de slachtoffers te betalen, subrogeert het
Vlaams Gewest zich in de rechten van de slacht-
offers.

Mijnheer de minister, in uw antwoord zult u waar-
schijnlijk verwijzen naar de adviezen die u hebt ge-
kregen.

De voorzitter : Mijnheer Ramoudt, wilt u uw be-
toog afronden. U hebt uw tijd ruimschoots over-
schreden.

De heer Didier Ramoudt : Ik besluit met mijn con-
crete vragen aan de minister. Mijnheer de minister,
de wet van 30 juli 1979 stelt onder meer de over-
heid aansprakelijk voor de schade aan derden als
gevolg van brand en ontploffing in alle inrichtingen
die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn,
ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde
voorwaarden toegelaten. Waarom is die wet vol-
gens de Vlaamse regering niet van toepassing op
de ramp die zich op 26 juli 1997 op de luchthaven
van Oostende heeft voorgedaan ?

Hoe is het mogelijk is dat de Vlaamse regering
voor de slachtoffers van de overstromingsramp van
september 1998, die toch enkel materiële schade
leden, binnen de week via de OCMW’s 1 miljard
frank ter beschikking kon stellen, terwijl voor de
slachtoffers van deze vliegramp geen frank wordt
vrijgemaakt ?

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.

De heer Jean-Marie Bogaert : Ik sluit me aan bij de
interpellant, zeker bij zijn redenering over de
objectieve aansprakelijkheid van de Vlaamse rege-
ring. We hebben er alle belang bij om in dit dossier
op zeer korte termijn duidelijkheid te scheppen en
niet alleen ten aanzien van de publieke opinie.
Niets is immers onmenselijker dan de slachtoffers
van een dergelijke ramp gedurende al die tijd in
het ongewisse te laten.

Het is onaanvaardbaar dat het drie maanden duurt
eer de interpellatie van de heer Ramoudt in deze
commissie komt. Het is bovendien onaanvaardbaar
dat het tot vandaag, en meer bepaald tot deze mid-
dag, heeft geduurd voor de Vlaamse regering inzag
dat ze een resolutie, die eenparig werd goedge-
keurd door dit parlement in december, niet onge-
straft naast zich kan neerleggen. Bovendien pro-
beerde een woordvoerder van de regering ons vori-
ge week om de tuin te leiden inzake de
verantwoordelijkheid en de financiële tegemoetko-
mingen.

Pas deze middag werd beslist om de 20 miljoen
frank aan humanitaire hulp, die ter beschikking
van het Rode Kruis werd gesteld, niet terug te
eisen. De 20 miljoen frank blijft bijgevolg in de kas
van het Rode Kruis en de wijze waarop het bedrag
moet worden verdeeld over de diverse ingediende
dossiers, wordt aan deze organisatie overgelaten.
Als dit klopt, dan is dit eveneens onaanvaardbaar.

In de resolutie werden nadrukkelijk twee zaken
vastgelegd. Niemand twijfelt aan de objectiviteit
van de criteria voor de verdeling van de schadedos-
siers die door het Vlaams Kruis werden gehan-
teerd. De enige overblijvende discussie betrof de
uitbetaling van elk punt van de objectieve criteria :
zou er 15.000 frank of 75.000 frank per punt wor-
den toegekend ? Op basis van de eerste bere-
kening hanteerde men 15.000 frank per punt, waar-
door nauwelijks 5 miljoen frank moest worden
uitbetaald. Het volstaat om de resolutie van het
parlement uit te voeren en de waarde van elk o-
bjectief toegekend punt met 75.000 frank te
vermenigvuldigen om de humanitaire hulp op een
menswaardige wijze in te vullen.

Wat gebeurt, vind ik absoluut onaanvaardbaar. Hu-
manitaire hulp is hulp die heel snel na een ongeval
moet worden geboden. Vlaanderen slaagt er zelfs
anderhalf jaar na de feiten niet in om deze hulp uit
te betalen. Ik hoop dat de beslissing van de rege-
ring zeer duidelijk zal zijn en dat de 20 miljoen
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frank integraal en op korte tijd  –  liefst deze week
nog  –  aan de slachtoffers zal worden uitbetaald.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter, ik
dank beide heren, want ze willen me extra be-
voegdheden toekennen. Ik dank in het bijzonder
de heer Ramoudt omdat hij, na een heel degelijk
betoog, zelfs in mijn plaats wil antwoorden.

Maar ten eerste, ben ik het niet eens met de con-
clusie van de heer Ramoudt. De humanitaire hulp
valt onder de bevoegdheden van minister Demees-
ter. Het zou dan ook verkeerd zijn om ons daar-
over nu uit te spreken.

Ten tweede heb ik een opmerking over de stelling
van de heer Bogaert die zegt dat het drie maanden
heeft geduurd voor dit onderwerp werd behandeld.
Het spijt me, maar ik kan daarvoor niet verant-
woordelijk worden gesteld.

Ten derde is het nogal logisch dat de regering de
resolutie uitvoert. Ik ben ervan overtuigd dat mi-
nister Demeester een passend antwoord heeft op
uw vragen.

De zaken worden hier een beetje te eenvoudig
voorgesteld. De humanitaire hulp heeft niets te
maken met het betoog van de heer Ramoudt. We
dienen heel goed op te letten dat we de plaats van
de rechtbank niet innemen. Bij objectieve aanspra-
kelijkheid gaat het inderdaad niet over de be-
grippen juist of fout. Er moet echter worden nage-
gaan of de startbaan kan worden beschouwd als
een gebouw dat gewoonlijk toegankelijk is voor
publiek. Wij mogen ons niet over die vraag buigen ;
de rechtbank moet daarover oordelen. Het zou ons
te ver leiden en het zou de Vlaamse overheid zelfs
in gevaar brengen indien ik op deze punten zou in-
gaan. Er vallen immers ook een aantal aspecten
onder de federale bevoegdheden, zoals de positie
van de piloot.

Ik sluit me wel aan bij de pleidooien dat op een
heel snelle, menselijke en royale wijze moet wor-
den tegemoetgekomen aan het veroorzaakte leed.
De humanitaire hulp is een instrument dat daartoe
dient. Het geven van deze hulp houdt echter op
geen enkele wijze in dat we enige aansprakelijk-
heid op ons nemen. Het is een vrij uniek instru-
ment in de Vlaamse geschiedenis. We dienen het
dan ook op een positieve wijze te bekijken als een

middel waardoor we de nood van de slachtoffers
wat kunnen lenigen.

Het is geenszins de bedoeling van de Vlaamse re-
gering om de 20 miljoen frank te recupereren. Het
toekennen van de waarden aan de punten is echter
geen opdracht van de Vlaamse regering, maar van
een organisatie zoals het Rode Kruis. Die kan dit
op een evenwichtige en royale manier doen.

De voorzitter : Mijnheer de minister, de heer Ra-
moudt heeft er even op gewezen dat het Bureau
deze interpellatie eerst heeft geweigerd. Mijnheer
Ramoudt, de derde keer heeft het Bureau uw
standpunt gevolgd. We beslissen niet over de agen-
da, het Bureau doet dat. Ongeacht de mogelijke
betwisting van bevoegdheden, werd dit punt op
deze agenda geplaatst.

De heer Ramoudt heeft het woord.

De heer Didier Ramoudt : Mijnheer de minister,
het is voor u niet aangenaam te moeten toegeven
dat de Vlaamse regering tekort is geschoten en
haar verantwoordelijkheid niet direct heeft opge-
nomen. De Vlaamse regering is voortgegaan op
twee adviezen van rechtsgeleerden, een van de
RUG en een van een advocatenkantoor. Die twee
adviezen spreken elkaar tegen op een punt, name-
lijk de plaats van het ongeval.

De Vlaamse regering volgt het advies waaruit blijkt
dat de ontploffing en de brand zich hebben voorge-
daan op de tarmac op meer dan 200 meter van het
luchthavengebouw. Daarom neemt de Vlaamse
regering haar verantwoordelijkheid niet op in dit
dossier en kwam op de proppen met een prulletje
van 20 miljoen frank humanitaire hulp. De Vlaam-
se regering is haar morele verplichting niet nageko-
men. De rechtbank zal het uitwijzen, maar ik ben
ervan overtuigd dat het Vlaams Gewest
burgerrechtelijk aansprakelijk is in dit dossier.

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.

De heer Jean-Marie Bogaert : Mijnheer de minis-
ter, ik ben het in uw redenering met een detail eens :
de discussie over de objectieve aansprakelijkheid
staat los van de discussie over de invulling van de
humanitaire hulp.

Ik ben het niet met u eens dat u als lid van de
Vlaamse regering niet mee verantwoordelijk zou
zijn voor het solidaire gedrag van deze regering. Ze
is erin geslaagd om in dit pijnlijke dossier tot op
vandaag, dus anderhalf jaar na de feiten, te wach-
ten met de uitbetaling van humanitaire hulp. Zelfs
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nu nog laat ze aan het Rode Kruis over welke be-
dragen effectief zullen worden uitbetaald. Dit is
onaanvaardbaar.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : De stelling van de heer
Bogaert is niet correct. Uiteraard is de Vlaamse re-
gering solidair in deze zaak, maar er werd al een
som van 5,4 miljoen frank uitbetaald. De regering
is verplicht de resolutie uit te voeren. Ze heeft op-
nieuw een verzoek tot het Rode Kruis gericht, en
dat zal gevolg krijgen. U stelt de zaken volledig
verkeerd voor. De resolutie is trouwens van vrij re-
cente datum.

De heer Jean-Marie Bogaert : Ze is een maand
oud. De resolutie vroeg de regering om voor het
einde van december 1998 het Rode Kruis op te
dragen tot uitbetaling over te gaan. Pas vanmiddag
heeft de regering daartoe beslist, en dan nog wel na
een andersluidende verklaring vorige week in dit
Parlement.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Het humanitaire luik is
momenteel niet aan de orde. De heer Ramoudt
heeft het over iets anders. Daarover zeg ik dat we
vertrouwen moeten hebben in de rechtbank. Als
we in de plaats van de rechtbank treden, gaan we
grote onnauwkeurigheden tegemoet en nemen we
zeer grote risico’s. Dat is absoluut niet wenselijk.

De voorzitter : De heer Ramoudt heeft het woord.

De heer Didier Ramoudt : Mijnheer de voorzitter,
ik betreur de halsstarrigheid van de regering in dit
dossier. Ik betreur vooral ook de weigering om de
oproep in te willigen van de verzekeringsmaat-
schappijen om deel te nemen aan een noodfonds.
De regering heeft dat wel onmiddellijk gedaan
naar aanleiding van de overstromingen. De groot-
ste gemene deler was blijkbaar van tel.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Ramoudt werd tot be-
sluit van deze interpellatie een met redenen om-
klede motie aangekondigd. Ze moet zijn ingediend
uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag volgend
op de sluiting van de vergadering.

Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Herman Lauwers tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
bouwaanvraag van de NMBS voor het HSL-tracé
tussen Antwerpen en de Nederlandse grens en de
overbrugging van het duwvaartkanaal

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Lauwers tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de bouwaanvraag van de
NMBS voor het HSL-tracé tussen Antwerpen en
de Nederlandse grens en de overbrugging van het
duwvaartkanaal.

De heer Lauwers heeft het woord.

De heer Herman Lauwers : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, dames en heren, op dit ogen-
blik loopt het openbaar onderzoek inzake de aan-
leg van de hogesnelheidslijn voorbij het centraal
station van Antwerpen tot de Nederlandse grens.

Uit het onderzoek blijkt dat dit tracé het anti-
tankkanaal kruist, dat in het gewestplan ingekleurd
staat als een duwvaartkanaal. In de plannen van de
NMBS gaat men ervan uit dat men een grote brug
moet aanleggen over een duwvaartkanaal dat er ei-
genlijk nog niet is. De E10-plas is het zandwin-
ningsgebied dat men nodig had om de bedding van
de E10, de huidige E19, aan te leggen.

Dat stilstaand water kruist het tracé van het even-
tuele duwvaartkanaal. Er moet dus een brug wor-
den aangelegd, maar geen brug die voorziet in hel-
lingen om boten of een duwvaartkonvooi te laten
passeren. Volgens het RSV zal het duwvaartkanaal
bij de volgende gewestplanwijziging worden ge-
schrapt. Noch de haven van Antwerpen, noch die
van Luik zijn nog vragende partij : een heleboel
mensen en organisaties wenst het kanaal niet meer.
Het gebied is trouwens als landschap geklasseerd.
We lopen dan ook het risico dat daar een onnodig
kunstwerk van 600 miljoen frank wordt neer-
gepoot.

Een beetje verder langs datzelfde tracé bevindt
zich een sanatorium, de Mick, met 100 ziekenhuis-
en 115 rusthuisbedden. In tegenstelling tot het eer-
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ste gedeelte is daar geen geluidsbescherming ge-
pland.

Men zou deze twee argumenten kunnen combine-
ren : een zoveelste overbodige brug, middenin een
bos dan nog, vermijden en met dat geld het sanato-
rium vrijwaren voor geluidsoverlast.

In het ontwerp van decreet ruimtelijke ordening,
mijnheer de minister, introduceert u het principe
van de positieve anticipatie. U kunt dat nog niet
toepassen op die brug want het ontwerp van de-
creet is nog niet goedgekeurd. Kunt u geen gelijk-
aardige actie ondernemen ? Als u nu een gewest-
plan in herziening stelt om het duwvaartkanaal te
schrappen, kan dat dan tijdig worden afgerond
zodat de NMBS haar bouwaanvraag nog kan wijzi-
gen ? Kunt u in afwachting daarvan de bouwver-
gunning voor de brug opschorten ? Ziet u nog an-
dere mogelijkheden om te verhinderen dat uw
naam later wordt gekoppeld aan een volledig nut-
teloos bouwwerk ?

De voorzitter : De heer Huybrechts heeft het
woord.

De heer Pieter Huybrechts : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, toen de Vlaamse regering
besliste om de HSL langs de E19 aan te leggen,
heeft het studiebureau TUC rail in opdracht van de
NMBS de komst van de HST voorbereid. TUC rail
heeft de gemeente Brecht aangeduid als gemeente
waar eventueel een intercitystation moet komen.
Uit een MER en andere vergelijkende studies
blijkt dat Brecht inderdaad als inplantingsplaats
beter geschikt is dan Hoogstraten of Meer. Alle
procedures zouden inmiddels zijn opgestart. Uit
het eerste ontwerp van het Ruimtelijk Structuur-
plan voor Antwerpen blijkt echter dat het Ant-
werps provinciebestuur het geplande station in
Hoogstraten wil hebben en niet in Brecht. De in-
stanties spreken elkaar dus tegen. De burgemees-
ters van Hoogstraten en Meer zijn het al evenmin
met elkaar eens. De Vlaamse regering zal dus de
knoop moeten doorhakken. Waar en wanneer zal
het intercitystation tussen Antwerpen en Amster-
dam worden gebouwd ?

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Ik vind de vragen van de
heer Lauwers zeer interessant en terecht. Het dos-
sier van het duwvaartkanaal is trouwens gekoppeld
aan de verbreding van het Albertkanaal. Dat is dan

weer in een vergevorderd stadium en maakt het
duwvaartkanaal overbodig.

Ik wil een vraag van algemenere aard stellen. Het
openbaar onderzoek naar de bouwaanvraag van de
NMBS voor de HSL tussen Antwerpen en de Ne-
derlandse grens is rond. De bal ligt in het kamp van
de Vlaamse regering. Ik wil u nog eens herinneren
aan de belofte van de Vlaamse regering van 23 mei
1996 toen de definitieve beslissing over de aanleg
van de HSL langs de E19 werd bekendgemaakt.
Dat was een voorwaardelijke beslissing. Toenmalig
minister Baldewijns kreeg van de Vlaamse regering
de opdracht om met de NMBS een overeenkomst
af te sluiten over maatregelen om de milieuschade
langs het E19-tracé tot een minimum te beperken
en over : ‘... de noodzakelijke uitbouw van een
spoor voor het voorstadsverkeer in de Antwerpse
regio en voor de ontsluiting van de Antwerpse ha-
ven.’

De Vlaamse regering sprak toen zeer kordate taal :
‘Zolang aan deze voorafgaande voorwaarden niet
is voldaan, zal de bouwvergunning niet worden af-
geleverd.’ Ik wil daaraan herinneren. Voor ons is
het duidelijk : de NMBS heeft in geen geval de
voorwaarden gerealiseerd. Wel integendeel, men
heeft van het spoorverkeer in het Antwerpse een
chaos gemaakt. Van voorstadsverkeer is weinig te
merken. De heer Schouppe heeft steeds gezegd dat
hij helemaal niet van plan is daarvoor te zorgen.

We stellen ook vast dat de nieuwe Noord-Zuidtun-
nel een aantal mogelijkheden biedt. In Groenen-
daal  –  in Brecht of in Hoogstraten  –  komt er een
nieuw station. Er komt dus een skelet. Maar we
zouden ook graag wat vlees rond de botten zien. Er
is helemaal geen garantie dat er een echt voorste-
delijk vervoer via het spoor komt.

Meer specifieke vragen hebben te maken met de
milieu-effectrapportering. Ook de Antwerpse Mi-
lieuraad stelt deze vragen met veel nadruk. We
zouden graag duidelijkheid krijgen over de gevol-
gen van de HST-werken voor de aanpassing en de
verlenging van de kokers van de verlegde Schijns.
Uit de plannen van de bouwaanvraag blijkt immers
dat het HST-tracé ervoor zorgt dat de Schijnskoker
–  het ingebuisde gedeelte van de verlegde Schijns
–  moet worden verlegd, en met 500 meter moet
worden verlengd.

Volgens de Antwerpse Milieuraad zou dit het risico
op overstromingen vergroten. In september en ok-
tober 1998 is reeds gebleken dat de huidige koker
niet in staat is om bij extreme of langdurige regen-
val het regenwater te verwerken. Dat leidde tot
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grote waterellende in Merksem en Ekeren-Donk.
De plannen van de NMBS zouden de risico’s doen
toenemen. In het MER is niet ingeschat welke ge-
volgen dit zou kunnen hebben. De oplossing van
de NMBS is onaanvaardbaar, als niet tezelfdertijd
andere maatregelen worden getroffen om het re-
genwater af te leiden.

In opdracht van milieuminister Kelchtermans
wordt de hele zaak bestudeerd. We hebben het met
hem daar reeds over gehad. Volgens ons kan van-
daag nog niet worden beslist over de aanpassing
van de kokers van de verlegde Schijns. In het licht
van de recente waterellende zou dat een dramati-
sche beslissing kunnen zijn. Mijn concrete vragen
heb ik ook reeds als mondelinge vragen ingediend,
maar ze zijn nog niet bij de minister beland. Ik
hoop dat hij op deze vragen hier of eventueel later
kan antwoorden.

Ten eerste, is de minister bereid om het onderdeel
van de bouwaanvraag met betrekking tot de aan-
passing van de koker van de verlegde Schijns voor-
lopig uit het dossier te lichten, zoals dat ook is ge-
vraagd door de Antwerpse Milieuraad ?

Ten tweede, vindt de minister dat is voldaan aan de
voorwaarden die de Vlaamse regering oplegde aan
de NMBS in haar besluit van 23 mei 1996 ?

Ten derde, welke garanties heeft de Vlaamse rege-
ring dat de NMBS een voorstedelijk vervoersnet in
het Antwerpse uitbouwt ? Komt er een concreet
actieprogramma, met sluitende garanties, ook wat
de financiering betreft ?

Ten vierde, heeft de minister zicht op de totale
kostprijs die volgens het MER nodig is voor de uit-
voering van de milieumilderende maatregelen op
het traject Antwerpen-Nederlandse grens ? Zijn
deze middelen ook effectief voorhanden in het
kader van de HST-financieringsconstructie ? Is de
15 miljard frank die door de Nederlandse regering
ter beschikking is gesteld ten gevolge van de keuze
voor het langere tracé toereikend ? En is de
Vlaamse regering van mening dat de NMBS en de
federale regering hun verplichtingen nakomen te-
genover de gemeenten waar het E19-tracé door-
loopt ?

Ten slotte, zijn er voldoende maatregelen voorzien
om de geluidsoverlast ter hoogte van de Nieuwe
Donk en Ekeren ook effectief te beperken ? Ik
verontschuldig me voor deze stortvloed van vra-
gen. Het was gemakkelijker geweest als ze op voor-

hand waren ingediend.En de vragen van de heer
Huybrechts en mezelf zijn van een andere orde
dan deze van de heer Lauwers.

De voorzitter : De vragen van de heer Malcorps
zijn erg technisch. Ik veronderstel dat de minister
onmogelijk kan antwoorden op deze vragen zon-
der over het dossier te beschikken. Ik stel dus voor
dat dit soort van vragen later aan bod komt.

De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de voorzitter,
mijn algemene vraag is minder technisch. Mijn spe-
cifieke vragen over de verlegde Schijn zijn van een
andere aard. De minister heeft daar wellicht nu
geen pasklaar antwoord op. Maar waar moet ik dat
dan aan bod brengen ?

De voorzitter : Misschien kunt u ze hier indienen,
dan kan de minister daar later op antwoorden.

De heer Johan Malcorps : Als ik zo een verzoek in-
dien, dan zult u weigeren om daarop in te gaan.

De voorzitter : Later kunt u een antwoord krijgen
op de vragen die u vandaag hebt gesteld.

Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Het lijkt me een goed
voorstel om daar later op te antwoorden. Ik wil be-
nadrukken dat ik op een aantal aspecten niet kan
antwoorden omdat ik niet over de nodige informa-
tie beschik. Sommige aspecten moeten worden be-
antwoord door de federale minister Daerden.

De problematiek van de brug voor het HSL-tracé
moet worden losgekoppeld van het nemen van mil-
derende maatregelen voor het trajectgedeelte. Der-
gelijke maatregelen moeten worden beoordeeld
aan de hand van de bouwplannen, het MER en de
resultaten van het openbaar onderzoek. Uit de
voorbereidende studies met geluidsmetingen, in
het kader van het MER, blijkt dat na de aanleg van
betonnen veiligheidswanden van ongeveer 2 meter
hoog, tussen de HSL en de autosnelweg, de ge-
luidshinder enkele decibel lager zal zijn dan van-
daag het geval is, en er enkel van de E19 sprake is.
Het ziekenhuis ligt ongeveer 300 meter van de
nieuwe HSL. Geluidswanden hebben geen milde-
rend effect meer als de afstanden meer dan 200
meter bedragen.

Ook verder naar de grens, in Brecht, zal het op- en
afrittensysteem worden aangepast. Dat is nodig ten
gevolge van de hogere overbrugging van de HSL.
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Dat noopt tot de aanleg van hogere bermen aan de
op- en afritten, zodat daardoor ook plaatselijk een
vermindering van de geluidsoverlast wordt verkre-
gen.

Om de aanleg van de HSL nog binnen de daartoe
voorziene periode te kunnen uitvoeren, kan het af-
leveren van een bouwvergunning voor de aanleg
van een brug over de E10-plas niet langer worden
uitgesteld. Als dat niet gebeurt, zal dat zware finan-
ciële consequenties hebben.

Voor de bouwplannen gelden de voorzieningen
van het gewestplan voor Antwerpen. Ter hoogte
van de E10-plas wordt voorzien in een aanvullend
stedenbouwkundig voorschrift als alternatief reser-
vatiegebied voor de aanleg van het duwvaartka-
naal Oelegem-Zandvliet. Volgens dit aanvullend
voorschrift houden deze gebieden op een alterna-
tief reservatiegebied te zijn vanaf de dag dat de be-
voegde overheid beslist de werken van algemeen
nut, in casu het duwvaartkanaal, niet uit te voeren.

In afspraak met Wallonië werd bij de vaststelling
van het gewestplan voor Antwerpen in een reser-
vatiegebied voorzien om tussen Luik en Antwer-
pen duwvaartkonvooien tot 4.500 ton mogelijk te
maken. Deze gemaakte afspraak kan niet onge-
daan worden gemaakt vooraleer men een alterna-
tief kan bieden. Een alternatief voor het duwvaart-
kanaal is de verbreding van het Albertkanaal tus-
sen Wijnegem en Antwerpen. Er is een onderzoek
aan de gang inzake een verbreding van het Albert-
kanaal en de ermee gepaard gaande gewestplan-
wijziging.

De vele problemen waarmee zo een verbreding ge-
paard gaat, omwille van bestaande industrieterrei-
nen en de ontsluiting van het gebied, maken dat
een beslissing hierover zorgvuldig wordt voorbe-
reid. Pas nadat de Vlaamse regering het gewestplan
wijzigt voor de verbreding van het kanaal tussen
het vak Wijnegem en Antwerpen, wordt een alter-
natieve mogelijkheid geboden voor duwvaartkon-
vooien en kan in principe worden beslist dat het al-
ternatief reservatiegebied, dat in een duwvaartka-
naal Oelegem-Zandvliet voorziet, ophoudt een re-
servatiegebied te zijn.

Gelet op het voorgaande, kan ik op dit ogenblik
nog geen definitief standpunt innemen inzake de
brug in kwestie. Het dossier van de bouwaanvraag
met de resultaten van het openbaar onderzoek van
de bouwplannen werd nog niet voorgelegd. Boven-
dien moet de bouwvergunning door de Vlaamse re-

gering worden afgeleverd. Ik zal niet nalaten de re-
gering te informeren over de voormelde pro-
blematiek om zo de meest gepaste oplossing te bie-
den.

Een gedeeltelijke aanpassing van de bouwplannen
vereist wel een herneming van de vergunningspro-
cedure. Dit zal de NMBS misschien verplichten de
uitvoering van de werken binnen de haar opgeleg-
de timing te herschikken. Volgens de huidige plan-
ning zou de aanvang van de werken aan de duw-
vaartbrug beginnen in 2001. Deze timing moet de
Vlaamse regering toelaten een beslissing te nemen
over de gewestplanwijziging voor de verbreding
van het Albertkanaal. In dat geval wordt de brug
over het kanaal overbodig.

De voorzitter : De heer Lauwers heeft het woord.

De heer Herman Lauwers : Mijnheer de minister,
uit uw antwoord leid ik af dat u formeel geen be-
slissing kunt nemen zolang het gewestplan voor de
verbreding van het Albertkanaal niet is goedge-
keurd. Pas dan kunt u het alternatief, namelijk het
duwvaartkanaal, definitief schrappen. Ik vrees ech-
ter dat het dan voor de NMBS te laat zal zijn om
nog een nieuwe bouwaanvraag in te dienen. Het is
toch duidelijk dat het duwvaarttracé zal worden
geschrapt. Het is zelfs niet opgenomen in het
ruimtelijk structuurplan. We weten dus in welke
richting de beslissing zal gaan.

Formeel kunt u nu nog geen antwoord geven. U
kunt echter wel het gedeelte over de brug uit de
vergunning lichten. De NMBS krijgt dan een dui-
delijk signaal dat ze een andere planning moet op-
stellen en dat ze de timing van de werken moet
aanpassen. Op die manier kunnen ze nog tijdig een
bouwaanvraag indienen voor dat gedeelte.

Mijnheer de minister, u moet nu toch iets beslissen.
Indien u de bouwaanvraag gewoon aflevert en de
zaken op hun beloop laat, dan kan de NMBS
slechts beginnen de plannen te hertekenen en de
timing te herschikken op het ogenblik dat het ge-
westplan is gewijzigd. Dan is het te laat. Dan staat
daar een overbodige brug.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Ik zal mijn vragen schrif-
telijk bij de minister indienen. Ik hoop dat hij daar
de volgende maal op kan antwoorden.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.
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Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter, ik
deel de bekommernis van de heer Lauwers. Via de
timing kunnen we erin slagen geen overbodig
kunstwerk te bouwen. Ik kan op dit moment niet
meer zeggen. Indien nodig zullen we verdere stap-
pen zetten.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Johan Sauwens tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
noord-zuidverbinding tussen Overpelt en Helch-
teren

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Sauwens tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de noord-zuidverbinding
tussen Overpelt en Helchteren.

De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega’s, ik heb deze
interpellatie ingediend toen mij ter ore kwam dat
de minister het had over belangrijke inves-
teringsbedragen in een meerjarenplan voor de re-
alisatie van de noord-zuidverbinding. Op dat ogen-
blik zag de Nederlandse regering af van de aanslui-
tende autosnelwegverbinding tussen Eindhoven en
Lommel.

Mijnheer de minister, volgens een aantal berichten
voorziet u dat de noord-zuidverbinding tussen
Overpelt en Helchteren vanaf 2000 wordt verbreed
tot twee rijstroken in beide richtingen. U hebt
daarvoor een bedrag van 360 miljoen frank in-
geschreven. De werken voor de omleiding rond
Hechtel-Eksel zouden twee jaar duren.

U hebt bovendien 250 miljoen gereserveerd om de
omleidingsweg door te trekken tot aan de grens
met Helchteren. De verdere doortrekking zou pas
gebeuren na 2001. U zou hiervoor 1,2 miljard frank
inschrijven in het driejarenplan. In totaal komen
we dan aan bijna 2 miljard frank voor een auto-
snelweg of autoweg of expresweg die op de schaal
van Vlaanderen een vrij beperkte verkeersfunctie
heeft. De Nederlandse regering, meer in het bijzon-
der mevrouw Netelenbos, minister van Verkeer en

Waterstaat, heeft in december de beslissing be-
kendgemaakt dat definitief wordt afgezien van de
realisatie van de A69, die van Eindhoven over het
verkeersknooppunt De Hogt via Valkenswaard
naar Lommel zou lopen.

Mijnheer de minister, u weet dat we nooit voor-
stander zijn geweest van de realisatie van de
noord-zuidverbinding op een nieuw tracé vlak
langs een aantal nieuwe woonwijken en dwars door
natuurgebieden, zoals nu gebeurt. We hebben daar-
entegen altijd gepleit voor de herinrichting van de
bestaande verbinding. We zijn er immers van over-
tuigd dat de geluidshinder en hinder die momen-
teel aanwezig zijn op de N715, zich enkel zullen
verplaatsen.

Bovendien blijkt uit tellingen dat het verkeer op de
N715 niet zal verminderen, omdat een groot deel
van het verkeer bestemmingsverkeer is. Dat is ver-
keer met een vrij korte afstand tussen vertrek en
bestemming. Vorig jaar reden in januari per werk-
dag ongeveer 9.200 voertuigen over de nieuwe
noord-zuidverbinding. Op de bestaande weg N715
in Hechtel zijn er dat nog altijd 11.000, ondanks het
feit dat er een nieuwe autoweg is. Een vergelijking
van dat cijfer met het cijfer van 1993  –  10.937
voertuigen  –  toont aan dat er geen duidelijke
vermindering is van het verkeer op de N715. Er is
wel een minder snelle aangroei. Uit vroegere stu-
dies blijkt trouwens  –  ik weet niet in welke mate
die geactualiseerd werden  –  dat het grensover-
schrijdend verkeer tussen Vlaanderen en Neder-
land slechts 4 percent bedroeg van het verkeer dat
in Hasselt vertrekt. Dat is heel weinig. Hoe dan
ook wordt nog steeds aan alle grensposten vastge-
steld dat staatsgrenzen, sociaal-economische gren-
zen en grenzen in het maatschappelijk bestel blij-
ven bestaan. De weg heeft dus een heel beperkte
transitfunctie.

Intussen wordt volgens de meerjarenplanning
voortgewerkt aan de realisatie van de noord-zuid-
verbinding op twee maal twee rijstroken. Op de
N715 zelf gebeurt vrijwel niets, bijvoorbeeld met
betrekking tot de aanpassing van de doortocht. Er
zullen ook grote investeringen gebeuren voor de
verkeerswisselaar in Lummen. Nochtans is dat
geen zwart punt op de verkeerskaart van Limburg.
Daarvoor wordt in 650 miljoen frank voorzien in
de meerjarenplanning.

Mijnheer de minister, ik heb de indruk dat in de
meerjarenplanning in enorme bedragen wordt
voorzien voor dergelijke autosnelwegen, terwijl ik
dacht dat het de prioriteit was om voorrang te ge-
ven aan een doortochtenbeleid, aan een verkeers-
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beleid dat rekening houdt met de leefbaarheid en
aan de verkeersveiligheid. U zei zelf dat er meer
moest worden geïnvesteerd in fietspaden, door-
tochten en veilige kruispunten. Minister Balde-
wijns ontwikkelde die stelling trouwens ook altijd
in het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid.
Ik betreur deze meerjarenplanning dan ook.

Mijnheer de minister, hoe komt het dat er werd be-
slist om bijna 2 miljard frank te investeren in de
noord-zuidverbinding, terwijl Nederland juist een
andere beslissing neemt ? Hoe zal die weg op twee
maal twee rijstroken waarvoor u volgens de
krantenberichten opteert, plots aan de grens met
Nederland overgaan in de bestaande weg op twee
maal een rijstrook, die een lokale en regionale ver-
bindingsweg is ? Kan het bedrag van 2 miljard
frank niet worden geïnvesteerd in een aantal wer-
ken met een hogere prioriteit voor een duurzaam
mobiliteitsbeleid ?

De voorzitter : De heer Vanvelthoven heeft het
woord.

De heer Peter Vanvelthoven : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, het dossier over de
noord-zuidverbinding in Limburg loopt al meer
dan twintig jaar. Over de noodzaak van een goede
en snelle verbinding van het noorden van de pro-
vincie naar het centrum, Hasselt en Genk, bestaat
ondertussen een vrij grote consensus. Ik verwijs
daarvoor naar het Toekomstcontract voor Limburg
van 1987, waarin de noord-zuidverbinding al als
prioriteit werd omschreven. Ik verwijs ook naar het
recente verslag van de gouverneur in verband met
het Limburgplan. De beleidsgroepen stellen trou-
wens uitdrukkelijk dat de noord-zuidverbinding
prioritair is en van strategisch belang voor de ont-
sluiting van de provincie en voor de ontsluiting van
Noord-Limburg.

Mijnheer de minister, we betreuren natuurlijk dat
uw Nederlandse collega, minister Netelenbos, tij-
dens een nog lopende inspraak- en adviespro-
cedure plots stelt dat de verbinding vanaf de Belgi-
sche grens naar Eindhoven niet als vierbaansweg
zal worden uitgewerkt. In essentie doet dat echter
niets af aan het belang van die noord-zuidverbin-
ding op Belgisch grondgebied voor de ontsluiting
van Noord-Limburg en van Limburg in haar ge-
heel, in het kader van de heractivering van de IJ-
zeren Rijn.

Mijnheer de minister, ik vraag u dan ook vandaag
in alle klaarheid te bevestigen dat de verdubbeling

tot twee maal twee rijstroken tussen Overpelt en
Helchteren er effectief zal komen, niet enkel om-
wille van het economische belang maar ook omwil-
le van veiligheidsredenen, want dat wordt nogal
eens vergeten. Ten tweede vraag ik dat u bevestigt
dat de verdere afwerking van de noord-zuidverbin-
ding, een prioriteit in het Limburgplan, ook een
prioriteit blijft in uw driejarenplan.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, het dossier sleept inderdaad
lang aan. Ook wij zijn voorstander van een goede,
veilige en vlotte verbinding tussen het noorden en
het centrum van Limburg. De vraag rijst natuurlijk
hoe men die realiseert.

We hebben steeds gezegd dat het huidige traject
veiliger moest worden gemaakt. De knooppunten
op die weg moeten zo worden heringericht dat er
veilige en vlotte doorgangen ontstaan. We hebben
terzake zelfs alternatieven uitgewerkt, onder meer
in de vorm van concrete voorstellen voor Helchte-
ren en Houthalen. Net als de heer Sauwens ben ik
verbaasd dat de minister zich nu vooral richt op het
transformeren tot vierbaansvak van het gedeelte
van Hechtel in de richting van Lommel, naar het
noorden. In eerste instantie investeert hij extra in
die plaats. Verder wordt een nieuw traject tot de
grens van Helchteren aangelegd, dat parallel loopt
met het huidige. De heer Sauwens lichtte de be-
zwaren reeds toe, net als wij in het verleden. De
nieuwe noord-zuidverbinding die zo wordt ge-
creëerd, houdt niet alleen een bijkomend beslag op
de open ruimte in, maar zal bovendien haar doel
missen. Ze zal het gebruik van het oude traject
duidelijk niet ontmoedigen, noch de veiligheid op
dit traject vergroten of de verkeershinder ver-
kleinen. We hebben de cijfers terzake net gehoord.

Is het dus niet veel beter het huidige traject aan te
passen en knooppunten opnieuw in te richten ?
Door die kruispunten in Houthalen en Helchteren
aan te pakken zou men de noodzakelijke vlotte en
veilige verbinding kunnen creëren tussen het noor-
den en het centrum van Limburg. De nu vooropge-
stelde investeringen beantwoorden immers niet
aan de echte noodzaak. Op die wijze kunnen we
eveneens een nieuw traject rond Houthalen en
Helchteren voorkomen. Is de minister bereid zijn
beleid te herzien in die richting ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : De ombouw van deze weg
maakt deel uit van de implementatie van het
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Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De investe-
ringen, die zijn opgenomen in een driejarenpro-
gramma, passen in dit beleid. Het wegvak Over-
pelt-Hechtel-Eksel werd in eerste instantie uitge-
voerd als een tweerijstrokenweg. De ombouw tot
een twee-maal-twee-weg is vooral ingegeven door
de bezorgdheid van de verkeersveiligheid.

Tweerijstrokenwegen met bochtige trajecten zijn
potentieel gevaarlijk bij inhaalmanoeuvres. Om de
reeds uitgevoerde gedeelten van de omleiding als
een geheel te laten functioneren, moet de omlei-
ding rond Hechtel-Eksel worden doorgetrokken
tot op de bestaande weg, meer bepaald tot aan de
grens met Helchteren. Het precieze traject van
deze weg binnen de reservatiezones van het
gewestplan zal worden bepaald op basis van de
MER-studie die momenteel wordt uitgevoerd. Het
wegvak Houthalen-Helchteren wordt momenteel
onderzocht in het kader van de mobiliteitsplannen
van de gemeenten Houthalen, Helchteren en
Heusden-Zolder. Over het verdere verloop van het
planningsproces zal nog worden overlegd met
Nederland, zoals ook in het verleden is gebeurd.

Ook voor de beveiliging van de zwakke weggebrui-
ker worden in Limburg maximale inspanningen ge-
leverd. Het gaat om de herinrichting van de door-
tochten en de aanleg van fietspaden. In het drie-
jarenprogramma 1999-2001, zoals dat werd voorge-
steld aan het Vlaams Parlement, is inmiddels reeds
voorzien in 700 miljoen frank voor de aanleg van
fietspaden en in 450 miljoen frank voor de herin-
richting van de doortochten in deze provincie. Het
opnieuw inrichten van de bestaande gewestweg of
het aanleggen van een nieuw traject dat de ge-
westfunctie van het omgelegde wegvak overneemt,
is een bij wet geregelde aangelegenheid. In het
kader van akte 2 of 3 van het mobiliteitsconvenant
wordt deze geïmplementeerd. Dit algemeen kader
geldt ook voor het wegvak Hasselt-Lommel. Wan-
neer wordt gekozen voor een omleiding, dient de
lokale overheid op wiens grondgebied de omgeleg-
de weg zich bevindt, deze over te nemen en terzake
haar verantwoordelijkheid op te nemen.

De voorzitter : De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens : Mijnheer de minister, u
zegt dat er verder zal worden overlegd met Neder-
land. Maar werd de Nederlandse beslissing u offi-
cieel meegedeeld, of vernam u ze via de pers ?
Vond er overleg plaats alvorens u in uw meerjaren-
programma in bijna 2 miljard frank voorzag voor

de verwezenlijking van een twee-maal-twee-weg ?
Ofwel realiseert men, in het kader van een goed
nabuurschap, deze verbinding in Nederland en
Vlaanderen op dezelfde wijze, wat op een coherent
infrastructuurbeleid in de Benelux en de Euregio
zou wijzen. Ofwel moet men het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen aanpassen. Uit de cijfers die u
citeerde, blijkt immers dat de herinrichting van de
bestaande weg prioriteit zou moeten hebben, ook
met het oog op de verkeersveiligheid.

Mijnheer de minister, u had het over het plannings-
proces. Wij noemden dat vroeger de procesplan-
ning. Hierbij realiseert men stukje bij beetje zijn
uiteindelijk doel, namelijk een vrij uitgebouwd net-
werk van expreswegen, van betonwegen in Lim-
burg, met schade aan landbouw en natuur. Helaas
blijkt dit beleid ook onder uw bewind te worden
voortgezet. Dat betreur ik.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de minister, uit
uw antwoord maak ik op dat u de plannen van mi-
nister Baldewijns voor de noord-zuidverbinding
gewoon voortzet en de zaak duidelijk niet meer in
vraag durft stellen. U beweert dat de verbinding tot
de grens van Helchteren noodzakelijk is voor de
vlotte afwikkeling van het verkeer. Dan stel ik me
de vraag welke meerwaarde dat stukje zal opleve-
ren. Volgens mij geen enkele.

Verder verbaast het me dat u de verantwoordelijk-
heid voor het oude traject, het verkeersveilig
maken ervan en wellicht ook het afremmen van
het verkeer hierlangs afwentelt op de lokale ge-
meenten. Indertijd heeft uw voorganger aange-
geven dat in eerste instantie de minister verant-
woordelijk is om de aanwezigheid van die 11.000
voertuigen te reduceren en op het oude tracé ver-
keersveilige situaties te creëren. Hiervan merken
we in het meerjarenplan omzeggens niets.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : De twee rijstroken in elke
richting zijn ingegeven door veiligheidsoverwegin-
gen. Dit is geen discussie van bereikbaarheid. Het
gaat gewoon om continuïteit in het beleid en een
correcte benadering van het dossier. Het overleg
met Nederland zal plaatsvinden. We kunnen echter
het Nederlandse beleid niet in deze of gene rich-
ting dwingen. Daarvoor zijn alleen de Nederlan-
ders zelf bevoegd.
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Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Johan Sauwens werd
tot besluit van deze interpellatie een met redenen
omklede motie aangekondigd. Ze moet zijn inge-
diend uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag
volgend op de sluiting van de vergadering.

Het incident is gesloten.

Interpellatie van mevrouw Cecile Verwimp-Sillis
tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president
van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Orde-
ning, over de bouwvergunning voor een afvalver-
brandingsoven in Drogenbos

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
mevrouw Verwimp tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de bouwvergunning voor
een afvalverbrandingsoven in Drogenbos.

Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Op 18 november
1998 heeft de minister het licht op groen gezet voor
de bouw van een oven voor de verbranding van
huishoudelijk en gelijkgesteld afval door de firma
Vlabraver in Drogenbos. De oven wordt ingeplant
in het meest dichtbevolkte gebied van België, aan
de rand van de hoofdstad.

Hier is evenwel geen sprake van respect voor het
nabijheidsprincipe. Men zou kunnen stellen dat
ginds veel mensen wonen en dat het afval bijgevolg
zo dicht mogelijk bij de bron kan worden verbrand.
Dat klopt echter niet, want de oven dient niet voor
de verbranding van Brussels afval, maar voor de
verbranding van 200.000 ton afval uit Vlaams-Bra-
bant.

De belofte van de bouwheer om de helft van het
vuil per schip langs het kanaal aan te voeren is vol-
gens ons slechts window dressing. Zo dit al zou ge-
beuren, is het pas na overslag langsheen het ka-
naal. Weinig Vlaams-Brabantse gemeenten liggen
trouwens langs bruikbare waterwegen. We vragen
ons af wat er zal gebeuren indien de bouwheer zich
niet aan deze belofte houdt. Zult u de oven dan
sluiten, mijnheer de minister ? Gaat hij dicht als

minder dan de helft van de vuilvracht per schip
komt ? Voor de aanvoer van de rest van het vuil
zullen hoe dan ook minstens een honderdtal extra
vuilniswagens dagelijks een paar uren file moeten
ondergaan. Dat zou dan voor een deel ook nog ge-
beuren op de meer dan verzadigde Brusselse ring.

De omwonenden van de site en vele andere milieu-
bewuste mensen maken zich terecht zorgen om
hun gezondheid en om de kwaliteit van het leefmi-
lieu ter plaatse. De technologie van de roosteroven
is reeds achterhaald. Toch houdt Vlabraver eraan
vast. Voor Vlabraver staat de roosteroven van In-
daver model. Die oven werkt met terugwinning
van energie, eveneens uit de verbranding van
200.000 ton niet-gevaarlijk afval. Het is waar dat de
rookgassen van deze oven voldoen aan de opge-
legde strenge emissienormen. Maar ook dan wor-
den ettelijke tonnen vuil geloosd in de lucht en op
een stort ter plekke. Een meting bij Indaver tussen
januari en juni 1998 heeft dat uitgewezen.

Ik haal hier even de cijfers aan uit het MER in
kwestie. Op zes maanden blaast de oven van Inda-
ver het volgende de lucht in : 1.850 ton stof ; 19.460
kilogram zoutzuur ; 1.300 kilogram koolstofdeeltjes
waaronder roet en teer ; 24.000 kilogram zwaveldi-
oxide ; 17.000 kilogram van het giftige gas koolstof-
monoxide ; 207.000 kilogram stikstofoxide ; 105,6
miljoen kilogram koolstofdioxide, die niet giftig is
maar toch wel in een bijzonder grote hoeveelheid
vrijkomt ; 3 kilogram kwik ; iets minder dan 1 ki-
logram cadmium en thalium samen ; en ten slotte
143 kilogram van een soort cocktail aan metalen,
namelijk antimoon, arseen, lood, chroom, kobalt,
koper, mangaan, nikkel, vanadium en tin. Wanneer
de oven in Drogenbos er komt, zal in die buurt
elke zes maanden dezelfde hoeveelheid terecht-
komen.

Het afval is na verbranding namelijk niet weg. Dat
verbranding het afval laat verdwijnen, is een fou-
tieve redenering. Na verbranding van één ton afval
blijven uiteindelijk nog steeds 344 kilogram kool-
stofdioxide en 2,9 kilogram andere luchtemissies
over, samen met 37 kilogram residu van de rook-
gaswassing en 288 kilogram slakken. Het afval
wordt via de lucht over een ruim oppervlak ver-
spreid. De rest moet sowieso nog worden gestort.
In het geval van de roosteroven van Drogenbos zal
deze neerslag overwegend neerkomen op Drogen-
bos zelf, enkele Brusselse gemeenten, Sint-Pieters-
Leeuw, Dilbeek en vermoedelijk nog op een aantal
andere Vlaams-Brabantse gemeenten, afhankelijk
van de wind.
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Ik heb minister Kelchtermans in het verleden reeds
herhaaldelijk over deze zaak ondervraagd naar
aanleiding van het uitreiken van een milieuvergun-
ning. In 1998 heeft minister Kelchtermans een mo-
ratorium afgekondigd op roosterovens, met de be-
doeling om gedurende een periode van twee jaar
de best beschikbare technologie voor afvaleindver-
werking te onderzoeken. Volgens ons is het wense-
lijk dat ook deze oven onder dit moratorium valt.

Wij vinden het belangrijk dat men inzake afval
werkt aan preventie. Bij een verder doorgedreven
preventie beschikt Vlaanderen over voldoende
ovencapaciteit voor de restfractie. Supplementaire
ovencapaciteit speelt dan in de kaart van de voor-
standers van de oven : de bestendige deputatie en
de afvalbaronnen. Deze laatsten worden rijk door
afval. Mijnheer de minister, het kan toch niet dat u
zich voor de kar van dit grootkapitaal laat spannen.

De bevolking heeft massaal geprotesteerd tegen de
milieuvergunning voor de oven. Er werden 60.000
bezwaarschriften ingediend. Er zijn nog altijd 24
klachten lopende bij de Raad van State en 16 bij de
Europese Commissie. Tegen de bouwvergunning
zijn ook een kleine 5.000 bezwaarschriften inge-
diend. Die klachten zijn onder meer afkomstig van
ondernemingen in de buurt. De site is inderdaad
wel een industriezone, maar ondernemingen uit de
buurt hebben duidelijk en openlijk het project be-
kritiseerd. Het gaat dan onder meer om de mul-
tinationals Unilever  –  met 1.000 werknemers in
Vorst –  en Volkswagen  –  met 6.000 werknemers.
Die twee bedrijven hebben dus ook een ver-
zoekschrift ingediend bij de Raad van State.

Op 15 december 1998 hebben de burgemeesters
van Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-
Leeuw de oproep van verschillende burgercomités,
waaronder het comité Zennevallei Ovenvrij, posi-
tief beantwoord. Het resultaat was alweer 10.000
nieuwe petities, die op 15 december werden over-
handigd. Op de vergadering werd ook besloten tot
gemeenschappelijke actie over te gaan. Men zou
handtekeningen verzamelen om te komen tot een
verzoekschrift in dit Vlaams Parlement. Voor een
dergelijke mobilisatie kan geen enkele politiek ver-
antwoordelijke ongevoelig blijven.

Mijnheer de minister, in hoeverre hebt u rekening
gehouden met de factoren die ik nu heb vermeld ?
Hoe verantwoordt u de bouwvergunning voor een
sterk vervuilende fabriek op een industrieterrein in
een dichtbevolkt gebied ? Waarom geeft u nu een

vergunning af, in plaats van te wachten op de uit-
spraken van de beroepsinstanties ?

Ik heb ook bericht gekregen dat ondertussen de
Brusselse regering overleg heeft aangekondigd,
waardoor de bouwvergunning momenteel met ze-
stig dagen is geschorst. Mijnheer de minister, wat is
de stand van zaken in verband met dit intergewes-
telijk overleg ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw Verwimp, collega’s, ik wil nog eens bena-
drukken dat ik dit dossier behandel als minister be-
voegd voor ruimtelijke ordening. Heel wat aspec-
ten die hier naar voren worden gebracht, vallen im-
mers buiten mijn bevoegdheid.

Ik heb inderdaad bij ministerieel besluit van 18 no-
vember 1998 aan de coöperatieve vennootschap
Vlabraver de bouwvergunning verleend voor het
bouwen van een afvalverbrandingsoven te Drogen-
bos. Eerder had mijn collega, minister Kelchter-
mans, bij ministerieel besluit op 21 november 1997
de milieuvergunning verleend. De beslissing tot het
verlenen van de bouwvergunning was onder meer
gesteund op volgende vaststellingen.

De grond ligt volgens het gewestplan in een indus-
triegebied. Het gaat om een geïndustrialiseerd ge-
bied langs het kanaal Brussel-Charleroi. Het ter-
rein is in het westen begrensd door het kanaal, en
in het noorden door het bedrijf Legrand en de afrit
van de Brusselse ring. In het oosten is het terrein
begrensd door de Zenne, en in het zuiden door de
elektriciteitscentrale met koeltoren van Electrabel.
Het meest nabije woongebied bevindt zich op on-
geveer 500 meter van de site. Het perceel is aan
alle zijden omgeven door industriegebied, met uit-
zondering van een bufferzone langs de ring in het
noordoosten, en een natuurgebied langs de Zenne
in het oosten.

Op een dergelijke plaats is een industrieel bedrijf
zoals een huisvuilverbrandingsoven dus zeker niet
uit te sluiten. Integendeel, industriegebieden zijn
net bedoeld om bedrijven die niet met de
woonfunctie te verenigen zijn, in te planten, voor-
zover er voldoende buffer ten opzichte van de
woongebieden wordt aangehouden. De inplan-
tingsplaats bevindt zich, zoals reeds eerder gezegd,
op ruime afstand van de woongebieden.

In de milieuvergunning werd uitgebreid ingegaan
op onder meer de aspecten milieuhinder en volks-
gezondheid. Dat de milieuvergunning onder een
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aantal voorwaarden werd verleend, bewijst dat de
risico’s en hinder tot een aanvaardbaar niveau kun-
nen worden beperkt. Daar gaat men in de milieu-
vergunning van uit.

Met betrekking tot het transportprobleem dient te
worden gewezen op het grote voordeel dat de ge-
plande situering biedt. De ligging aan het kanaal
maakt een groot gedeelte van de aan- en afvoer
over het water mogelijk. In de milieuvergunning
wordt zelfs de verplichting opgelegd om minstens
50 percent van alle aan- en afvoer te laten gebeu-
ren per schip.

Uit een milieu-effectenrapport blijkt dat, zelfs al
zou alle vervoer via de weg gebeuren, de verkeers-
intensiteitstoename op de Verwelkomingsstraat en
de Humaniteitslaan, zijnde de toegangswegen tot
de site, op slechts 3 percent wordt geraamd. De
verhoging op de ring wordt zelfs verwaarloosbaar
geacht. In de milieuvergunning is opgelegd dat
minstens de helft van het vervoer via water moet
gebeuren. Het is dus duidelijk dat die verkeerstoe-
name in elk geval te verwaarlozen is.

In het MER wordt verder voorgesteld het afval op
een beperkt aantal punten langs het kanaal samen
te brengen, om aldus tot een rendabele inbreng van
de binnenvaart te komen. Men moet immers stre-
ven naar een hoeveelheid van minimum 500 ton
per vervoerseenheid of minimum 125.000 ton op
jaarbasis. Uit berekeningen blijkt dat deze voor-
waarden worden gehaald door het afval afkomstig
van de ophaling van Interleuven, Interland, Incovo
en Interza in een punt te verzamelen. Het transport
van deze hoeveelheid afval impliceert slechts één
vaart per dag. De verschuiving van het wegtrans-
port naar de scheepvaart past volledig in het beleid
om de binnenvaart op te waarderen en de rendabi-
liteit van de aanwezige kanaalinfrastructuur te ver-
hogen.

De aan de site verbonden maatregelen om de risi-
co’s en hinder te verminderen, de implicaties voor
de aard van de oven en de technische eisen ervan
behoren tot de bevoegdheid van minister Kelchter-
mans. Ik blijf om de aangehaalde redenen de me-
ning toegedaan dat de vergunning terecht werd
verleend.

U vroeg waarom we de procedures niet afwachten.
Het is logisch dat we nu vergunningen toekennen.
De procedures kunnen uiteraard nog hun beslag
krijgen.

De voorzitter : Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Wat is de stand
van zaken in het intergewestelijk overleg ? De ver-
gunning werd daardoor voor 60 dagen opgeschort.
Die periode is intussen voorbij.

Minister Steve Stevaert : Er is morgen om acht uur
overleg.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door mevrouw Verwimp werd tot
besluit van deze interpellatie een met redenen om-
klede motie aangekondigd. Ze moet zijn ingediend
uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag volgend
op de sluiting van de vergadering.

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

Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Johan Sauwens tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
vergunning voor de bouw van een slotklooster op
het koninklijk domein van Opgrimbie

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Sauwens tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de vergunning voor de bouw
van een slotklooster op het koninklijk domein van
Opgrimbie.

De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens : Mijnheer de minister, col-
lega’s, met deze interpellatie wil ik enige duidelijk-
heid scheppen inzake het dossier Opgrimbie. De
aanleiding voor deze interpellatie is het verslag van
de auditeur van de Raad van State. Hij stelde
onomwonden dat de gemachtigde ambtenaar geen
bouwvergunning had mogen afleveren voor het
slotklooster. Intussen wachten we op het defi-
nitieve arrest van de Raad van State.

Ik druk me voorzichtig uit, maar van personen uit
de kringen van diegenen die hebben beslist om de
bouwvergunning af te leveren volgens een onei-
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genlijk gebruik van een bepaalde procedure, weet
ik dat er druk is geweest om deze vergunning af te
leveren.

– De heer Herman Lauwers treedt als voorzitter
op.

Ik vermoed dat er ook druk is bij de Raad van
State om in de een of andere zin een uitspraak te
doen. Het blijft alleszins verdacht lang duren voor
er een uitspraak komt.

De auditeur zegt dat geen enkel argument van de
verwerende partij, de Vlaamse regering, enige juri-
dische toetsing kan doorstaan. Hij is hierover zeer
duidelijk. Hij zegt ook dat de ingediende beroepen
tot vernietiging ontvankelijk en gegrond zijn.

Volgens de auditeur is de bisschop van Hasselt
geen publiekrechtelijk rechtspersoon. Hij kon dus
geen bouwvergunning krijgen op basis van artikel
48 van de wet op de stedenbouw.

Zelfs indien hij de aanvraag namens het bisdom
Hasselt had ingediend, was het onmogelijk een
bouwvergunning af te leveren. Volgens de auditeur
is de bouw van het slotklooster strijdig met het ge-
westplan, in tegenstelling tot wat de Vlaamse rege-
ring in de procedure beweert. Ten slotte is de bouw
van een abdij niet in overeenstemming met de
hoofdbestemming van de betrokken zone, namelijk
een groenzone.

Dit laatste blijkt ook uit de luchtfoto’s. Het gaat
om een kaalkap van bijna vier hectare in een van
de meest unieke Limburgse groengebieden. Het
maakt deel uit van de steile rand van het Kempisch
plateau en kent een rijke fauna en flora. Het ge-
bied is vooral waardevol door zijn unieke geomor-
fologie die nauwelijks is aangetast door de grind-
winningen, onder meer dankzij de bestemming tot
koninklijk domein in de jaren zestig.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere juridische
bedenkingen, zoals het feit dat men geen advies
heeft gevraagd in het kader van het decreet op het
archeologisch patrimonium.

De gerechtelijke vertragingen en de afwachtende
houding van de Vlaamse regering in dit dossier
roepen niet alleen juridische, maar ook politieke
vragen op. Dit hindert een snelle, correcte afhande-
ling van een van de meest flagrante bouwover-
tredingen in Vlaanderen. Het grote verschil met
het dossier Zangersheide is dat er op Zangersheide

sinds 1980 geen enkel bouwwerk meer is verricht.
In dit dossier is de kaalslag groter ; de kranen staan
er en de bouwwerken gaan gewoon verder. In de
loop van de volgende maanden zal de afwerking
gebeuren. Voor de geloofwaardigheid van het
handhavingsbeleid van de Vlaamse regering is dit
dossier dus zeer belangrijk.

Mijnheer de minister, bent u bereid die onwettige
bouwvergunning in te trekken ? U hebt daar vol-
gens ons niet alleen de bevoegdheid toe, u hebt
ook de plicht om dat te doen. Zolang de Raad van
State geen uitspraak heeft gedaan, kunt u zelf de
bouwvergunning intrekken en zo de fout van één
van uw voorgangers herstellen. Dat past in een co-
herent beleid inzake Ruimtelijke Ordening.

Uw voorganger, de heer Baldewijns, heeft destijds
op mijn vraag geantwoord dat, indien de bouwver-
gunning wordt vernietigd door de Raad van State,
de uitgevoerde bouwwerken moeten worden be-
schouwd als zijnde opgetrokken zonder geldige
bouwvergunning. In dat geval zou hij zijn adminis-
tratie de opdracht geven om een proces-verbaal op
te stellen. De werkelijke sanctionering behoort de
gerechtelijke macht toe. De minister wilde toen
niet ingaan op mijn suggestie om de bouwvergun-
ning in te trekken. Nochtans had hij dat toen al
kunnen doen, zodat er minder schade zou zijn gele-
den. Een aantal van de juridische argumenten die
nu in het verslag van de auditeur staan, werden
ook in 1995 al genoemd. Men weet dat men zich ju-
ridisch gezien op erg glad en dun ijs bevindt.

In december hebt u aan een krant gezegd dat, op
grond van het nieuwe decreet op de Ruimtelijke
Ordening, zonevreemde bouwovertredingen in na-
tuurgebieden en waardevolle landschappen, waar-
toe het koninklijk domein van Opgrimbie mag
worden gerekend, niet langer kunnen worden afge-
kocht door de betaling van een geldsom. U hebt
volgens dat artikel ook gezegd dat er gerechtelijke
stappen zullen volgen als de bouwvergunning on-
wettig is. U zei tevens dat u niet zult aarzelen om
de afbraak te bevelen als het strafonderzoek de on-
wettigheid van de bouwvergunning bevestigt en er
een uitvoerbaar vonnis is.

Enkele leden van de SP hebben een bijzonder ont-
zag voor de gerechtelijke macht in dit land. Sommi-
gen noemen dat wat selectief, maar daar gaat het
vandaag niet om. U verschuilt zich achter een pro-
cedure van de rechtbank omdat er toevallig enkele
burgers of verenigingen een procedure bij de Raad
van State hebben ingeleid. Dat is echter een toeval-
ligheid die evengoed niet had kunnen plaatsvinden,
zodat er ook geen gerechtelijke uitspraak te ver-
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wachten was. De vraag is of deze regering, gezien
de fout die werd gemaakt met het verlenen van de
vergunning, wetende wat ze weet en haar juridische
argumentatie kennende, het dossier in een bepaal-
de richting wil bijsturen.

Welk standpunt heeft de advocaat van het ministe-
rie van de Vlaamse Gemeenschap ingenomen tij-
dens de procedure voor de Raad van State ? Dat is
namelijk niet vrijblijvend ; hij neemt het standpunt
in van zijn opdrachtgever. Wanneer verwacht u een
arrest over dit dossier ? Zult u aandringen bij de
Raad van State om spoedig een arrest te bekomen,
gezien het beleid dat u in een aantal kleinere dos-
siers voert en gezien de nood aan rechtsze-
kerheid ? 

Ik heb het gevoel dat men nu andere signalen
geeft, mijnheer Tobback, vandaar deze vraag. Men
stuurt erop aan om zeker voor de verkiezingen
geen uitspraak te doen.

Is de minister, in navolging van zijn voorganger,
van oordeel dat de uitgevoerde bouwwerken die-
nen te worden beschouwd als opgetrokken zonder
geldige bouwvergunning, indien de bouwvergun-
ning wordt vernietigd ? Zult u dan ook de opdracht
geven om een proces-verbaal op te stellen en het
terrein in de oorspronkelijke staat te herstellen ?
Wanneer zal er in het dossier Opgrimbie echte dui-
delijkheid komen ?

De procedure voor de Raad van State is een admi-
nistratieve procedure. Er zal ook een strafprocedu-
re moeten volgen. U hebt de mogelijkheid om zelf
sneller op te treden, vermits u het beleid voor
Ruimtelijke Ordening voert. Zult u gebruik maken
van de juridische mogelijkheid om de bouwvergun-
ning in te trekken, gezien de manifeste fouten in de
procedure ? Indien die bouwvergunning door u
wordt ingetrokken of door de Raad van State
wordt vernietigd, wat zijn dan de financiële gevol-
gen voor het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap ?

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, het dossier Opgrimbie is me
tamelijk goed bekend omdat de twee inwoners van
Maasmechelen die naar de Raad van State zijn ge-
stapt, dat hebben gedaan op vraag van Agalev. Ze
deden dit in eerste instantie om via een kort geding
te voorkomen dat er zou worden gestart met het

bouwen of met het rooien van de bomen. We heb-
ben het toen niet gehaald.

Nochtans was het verslag van de auditeur heel dui-
delijk. De argumenten daaruit worden grotendeels
herhaald in het verslag dat de auditeur nu voor de
zaak ten gronde heeft neergelegd. De heer
Sauwens heeft die elementen al aangehaald. Hij
zegt dat het eigenlijk niet relevant was of de bis-
schop de mogelijkheid had om op te treden in dit
dossier. De twee andere overwegingen, dat het pro-
ject niet in overeenstemming is met het gewestplan
en met de bestemming als groengebied, zijn meer
dan voldoende om de bouwvergunning te weige-
ren. Ze had dus niet mogen worden verleend.

Doordat het kort geding niet gelukt is en er een
zaak ten gronde komt, is men beginnen bouwen,
heeft men heel wat bomen gerooid en staan er al
heel wat gebouwen klaar. Als de Raad van State
uiteindelijk toch een beslissing zou nemen om de
bouwvergunning te schorsen, dan zal er mogelijk
planschade zijn. Uiteindelijk zal de minister dan
moeten optreden. Er is geen bouwvergunning. Ik
vraag me af welke consequenties dit voor de over-
heid zal hebben die een bouwvergunning heeft af-
geleverd, en de bouwvergunning blijkt achteraf
niet te mogen zijn vergund. De gebouwen staan er,
de bomen zijn gerooid. Heeft dit bepaalde
consequenties voor de burgerlijke aan-
sprakelijkheid ?

Ten tweede is het merkwaardig, mijnheer de minis-
ter, dat al in juni vorig jaar werd gepleit. We zijn nu
januari 1999. Het is zeer uitzonderlijk en het komt
omzeggens niet voor dat de uitspraak van de Raad
van State op zich laat wachten, zolang nadat er is
gepleit. Meestal gebeurt dit na drie of vier maan-
den. We zijn nu negen maanden later en er is nog
altijd geen uitspraak. Dit doet allerlei geruchten
ontstaan. In elk geval is het niet goed voor de
geloofwaardigheid van de Raad van State en voor
de geloofwaardigheid van het rechtssysteem van de
Raad van State. Ik wil niet de geruchten herhalen
die daaromtrent leven, maar als ze enige grond van
waarheid zouden hebben, dan leven we verre van
in een rechtsstaat.

Mijnheer de minister, ik heb zelf schroom gehad
een interpellatieverzoek in te dienen omdat het
hier gaat over een rechtsprocedure die we eerst
moeten afwachten. De vragen die ik nu kan stellen
zijn daarom ook hypothetische vragen die u zou
moeten beantwoorden nadat de Raad van State
uiteindelijk één of ander vonnis zou hebben uitge-
sproken. Toch wil ik deze hypothetische vragen
stellen. Als de Raad van State deze bouw-
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vergunning vernietigt, bent u dan bereid de nodige
PV’s op te stellen zodat er kan worden opgetreden,
of denkt u eraan in een bestemmingswijziging te
voorzien voor dit gebied ? Ik kan me dit niet in-
denken, gezien u vrij recent nog hebt verklaard dat
voor één particulier geval nooit enige vorm van
bestemmingswijziging zou plaats vinden. We heb-
ben het voorbeeld van Zangersheide. Dit ligt er op
amper enkele kilometers vandaan.

Ten tweede vind ik de vraag van de heer Sauwens
terecht. Er loopt wel een gerechtsprocedure, maar
er kan toch ook een politiek initiatief worden ge-
nomen. U hebt een zekere bevoegdheid om de
bouwvergunning terug in te trekken. Gezien het
verslag van de auditeur, gezien het feit dat de audi-
teur de aanklagers volledig gelijk geeft en gezien
uw consequent doorzetten van een visie rondom
ruimtelijke ordening, past dit klooster niet meer
binnen het RSV en zou u zelf een politiek initiatief
kunnen nemen door deze bouwvergunning in te
trekken. Bent u daartoe bereid, mijnheer de minis-
ter ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, men heeft het systematisch over twee
dossiers, namelijk Zangersheide en Opgrimbie. Het
zijn duidelijk twee verschillende dossiers. In het
dossier Zangersheide is het zeer duidelijk dat zich
daar constructies bevinden zonder vergunning. Er
werd een BPA opgestart dat de richting uitging dat
na goedkeuring van het BPA, de gebouwen die er
zonder vergunning stonden, zouden kunnen wor-
den goedgekeurd. Dat noemen we een regulari-
satie-BPA.

Hier gaat het echter over gebouwen met een ver-
gunning. De discussie gaat over de vraag of die ver-
gunning op een rechtmatige manier tot stand is ge-
komen. Deze discussie speelt zich nu af voor de
Raad van State. Wat u hierover beweert, kan ik al-
leen maar noteren, maar als minister kan ik er geen
interpretatie over geven. Indien de Raad van State
een oordeel zou vellen dat tot gevolg zou hebben
dat er geen vergunning meer is, zal ik de bevoegde
administratie de opdracht geven om PV’s op te ma-
ken. Die PV’s worden aan het parket overgemaakt.
Dan kan het parket via de rechtbank zijn gewone
rechtsgang laten gebeuren.

U vraagt me tussen te komen om de zaak te
versnellen. Dit is geen goede suggestie omdat dit in
strijd zou zijn met de deontologische code. Het

tegenovergestelde, namelijk vertragen, zou ook
niet goed zijn. Ik kom op geen enkele manier tus-
sen in dit dossier. Dit is de meest correcte vorm. Ik
heb begrip voor uw vragen, waaronder een aantal
hypothetische, zoals hoe het zit met de eventuele
schadevergoeding. Ik kan daar niet voor 100 per-
cent op antwoorden, want het is de rechtbank die
daarover moet oordelen. De vraag over wie de
schadevergoeding moet betalen kan vanuit ver-
schillende invalshoeken worden bekeken.

In elk geval is het belangrijk dat men is overgegaan
tot de realisatie op het moment dat alle procedures
nog niet waren behandeld. Het annulatieberoep
was nog lopende. De suggestie van de heer Sau-
wens is : waarom neemt u niet het initiatief om de
bouwvergunning in te trekken ? Als we de bouw-
vergunning zouden intrekken, zeggen mijn ad-
viseurs dat we terug in dezelfde situatie komen. We
moeten zeer goed opletten met financiële
consequenties, want de overheid stelt dan een zeer
actieve daad. Men komt bovendien terug bij de
Raad van State. De procedure die nu loopt, is dus
de meest correcte. Ik kan enkel vertrouwen hebben
in de Raad van State en de uitspraak afwachten.
Zodra die uitspraak er is, zullen indien nodig stap-
pen worden gezet.

Ik kan evenwel niet voldoende beklemtonen dat
men beide dossiers niet door elkaar mag halen :
voor Opgrimbie is er een bouwvergunning, voor
Zangersheide niet. Toegegeven, die verleende
bouwvergunning staat wel ter discussie.

De voorzitter : De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens : Het zijn inderdaad twee
totaal verschillende dossiers, maar het komt u wel
goed uit dat er een procedure aan de gang is zodat
u rustig de uitspraak kunt afwachten. Als een ge-
meente, een andere overheid of een parket een
bouwovertreding of een bouwwerk zonder bouw-
vergunning constateren, komt inderdaad de
gerechtelijke molen op gang en geldt de scheiding
der machten, waarbij de overheid wel een bepaalde
regularisatiehouding kan aannemen. De scheiding
der machten, die we uiteraard aanvaarden, houdt
dus in dat men de uitspraak van de rechtbank af-
wacht. Het is ook niet de regering die de eventuele
afbraak beveelt, maar de rechtbank.

Hier staan we echter voor een andere situatie. De
overheid heeft een vergunning afgeleverd die vol-
gens alle informatie waarover wij beschikken, ka-
duuk is. Dit is zeker niet vrijblijvend. U mag dus
niet zeggen dat u daar niks mee te maken hebt,
want initieel werd gezegd dat er ook een tweede
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fase zal komen. Ik wens u in het licht hiervan drie
concrete vragen te stellen, in de hoop te voorko-
men dat zich in de toekomst nog identieke bouw-
overtredingen zouden voordoen. Kan volgens u als
minister van Ruimtelijke Ordening een slotkloos-
ter worden vergund in een gebied met op het ge-
westplan een bestemming als koninklijk domein ?
Vindt u de toepassing van artikel 48 van de steden-
bouwwet correct, waarbij ik verwijs naar de bis-
schop van Limburg in persoon ? Kunt u de vergun-
ning goedkeuren van een slotklooster van derge-
lijke omvang in een gebied met groen als hoofdbe-
stemming ?

Mijnheer de minister, blijft u bij de houding van uw
voorgangers Kelchtermans en Baldewijns om de
vergunning niet in te trekken, alhoewel u daartoe
de juridische mogelijkheid hebt, omdat de fi-
nanciële gevolgen te groot zijn ? Uiteraard zijn
deze gevolgen nu nog veel groter dan drie jaar ge-
leden. Ik hoop dat u zich niet opnieuw zult ver-
schuilen achter de uitspraak van een of andere
rechtsinstantie op grond van een door enkele bur-
gers uitgelokte procedure.

Enerzijds is er dus de procedure voor de Raad van
State, maar anderzijds de afweging van het beleid
om zijn fout al dan niet bij te sturen. Dat is de poli-
tieke verantwoordelijkheid die u als minister van
Ruimtelijke Ordening vandaag moet nemen.
Graag had ik nu een duidelijk antwoord gekregen
met betrekking tot de drie elementen die de audi-
teur bij de Raad van State naar voren heeft ge-
bracht.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de minister, over
één zaak hebt u me in ieder geval gerustgesteld. U
hebt namelijk gezegd dat er een proces-verbaal zal
worden opgesteld en dat op grond daarvan de juri-
dische procedure in gang zal worden gezet wan-
neer er geen bouwvergunning blijkt te zijn.

Ten tweede moet toch in een vorm van burgerlijke
aansprakelijkheid worden voorzien ten aanzien
van de individuele minister. Als aan dit dossier fi-
nanciële consequenties worden verbonden, kan het
toch niet dat de hele Vlaamse Gemeenschap daar-
voor moet opdraaien terwijl iedereen, met de audi-
teur op kop, duidelijk heeft aangetoond dat het
hier om een procedure gaat die juridisch niet kan.

In de derde plaats zou ik net als de heer Sauwens
willen vragen of u zich distantieert van de ar-

gumenten die de pleiters van de regering negen
maanden geleden bij de Raad van State hebben
aangebracht.

Minister Steve Stevaert : Dit zijn voorstellen tot
onbehoorlijk bestuur, waarop ik niet kan ingaan.
Het is de Raad van State die moet oordelen of er
fouten zijn begaan.

Met het oog op de continuïteit moeten de pleiters
van de overheid die overheid proberen verdedigen
op basis van de beschikbare gegevens. Daarover is
geen enkele discussie mogelijk. Na de uitspraak
zullen we onze verantwoordelijkheid opnemen,
wat de uitspraak ook inhoudt. Zo niet brengen we
de overheid nodeloos in gevaar.

De heer Johan Sauwens : Ik stel vast dat de minis-
ter niet antwoordt op enkele heel concrete vragen
die nochtans van groot belang zijn. We stellen vra-
gen maar blijven op onze honger. Ik merk zelfs
steeds vaker dat de minister vragen niet eens no-
teert, maar misschien komt dat omdat hij alles
goed kan onthouden. Uit het antwoord blijkt dat
hij zelfs dat niet doet. Het bevestigt het beeld dat
we over deze zaak hebben : de minister heeft wel
moed om andere dossiers op te lossen, maar niet
dit.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Sauwens werd tot be-
sluit van deze interpellatie een met redenen omkle-
de motie aangekondigd. Ze moet zijn ingediend ui-
terlijk om 17 uur op de tweede werkdag volgend
op de sluiting van de vergadering.

Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jacques Devolder tot
de heer Steve Stevaert, minister vice-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over de studies van het Zeebrugse dokschip en de
ontsluiting van de Zeebrugse haven

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Devolder tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de studies van het Zee-
brugse dokschip en de ontsluiting van de Zeebrug-
se haven.
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De heer Devolder heeft het woord.

De heer Jacques Devolder : Mijnheer de voorzitter,
het dossier over het dokschip is minder controver-
sieel, maar zeker even belangrijk als het vorige on-
derwerp.

Mijnheer de minister, eind november stelde ik u tij-
dens de bespreking van uw beleidsbrief een vraag
over de stand van zaken in dit dossier. In uw ant-
woord verwees u naar een nieuwe, allesomvattende
studie over de ontsluiting van Zeebrugge.

Ik heb dit antwoord aan de bevoegde instanties,
waaronder het MBZ, meegedeeld en er bleek een
misverstand te bestaan. De administrateur-gene-
raal van de Zeebrugse haven stelde dat het dossier
over het dokschip onafhankelijk van de andere stu-
dies werd goedgekeurd en dat snel tot de uitvoe-
ring ervan zou worden overgegaan. Eind november
1998 konden we via de pers vernemen dat hierover
nog in december een beslissing zou vallen. In een
artikel van 7 januari 1999 heeft men het echter
over een prioriteit voor 1999.

De gehele streek staat achter alle potentiële vor-
men van ontsluiting, daarover bestaat geen twijfel.
Ik had echter graag wat meer duidelijkheid gekre-
gen. Wordt het dossier van het Zeebrugse dokschip
gekoppeld aan een nieuwe, reeds gebudgetteerde,
maar nog uit te voeren studie over de ontsluiting
van de Zeebrugse haven ? Zo ja, wat is de termijn
ervan en wanneer zullen de resultaten worden
bekendgemaakt ? Zo neen, –  wat ik hoop -, wat
zijn de vooropgestelde data voor zowel de alge-
mene studie als de beslissing over, en het vrijma-
ken van het nodige budget voor het dossier over
het dokschip ?

De voorzitter : De heer Coens heeft het woord.

De heer Joachim Coens : Mijnheer de voorzitter,
ongeacht welke potentiële ontsluitingsmogelijkhe-
den in de studie worden voorgesteld, het is zeer be-
langrijk om te bekijken hoe kustvaart kan worden
gerealiseerd met het dokschip, want waardoor kan
de haven van Zeebrugge gedeeltelijk worden ont-
sloten.

Dit is een heel belangrijk dossier in het licht van de
algemene mobiliteitsproblematiek. Ik sluit me dan
ook aan bij de vragen van de heer Devolder. De
mensen van de regio zijn heel erg begaan met dit
dossier. We hopen op een snel antwoord en op de
nodige steun van de regering.

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.

De heer Jean-Marie Bogaert : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, u zult zich onge-
twijfeld herinneren dat ik in oktober heb gevraagd
hoever de studie over de ontsluiting van de haven
van Zeebrugge stond.

Mijnheer de minister, u hebt toen gezegd dat deze
studie in elk geval zou worden uitbesteed met de
middelen die in de begroting van 1998 werden
voorzien. Het Vlaams Parlement heeft u er una-
niem op gewezen dat de studie niet eindeloos voor
zich uit mag worden geschoven en dat er nood was
aan een concreet antwoord na zes maanden.

Ik stel echter vast dat de middelen om de studie te
financieren wel aanwezig zijn, maar dat de concre-
te opdracht nog niet werd geformuleerd of ergens
blijft liggen. Ik zou graag vernemen waarom die
opdracht niet wordt uitgevoerd.

Ik heb toen ook gevraagd om los van het algemene
dossier, een beslissing te treffen over het dossier
over het dokschip, dat technisch afgerond is en op
het kabinet van de minister ligt. Ik vraag enkel om
een beslissing, niet om dit dossier nogmaals maan-
denlang te bestuderen. Het zal immers nog een an-
derhalf jaar duren voor het dokschip operationeel
is.

Het is erg belangrijk dat de beslissing nu wordt ge-
nomen. Ik stop daarom met vragen stellen, zodat
sneller kan worden beslist.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
het is onjuist dat het dossier over het dokschip al is
goedgekeurd en dat reeds met de realisatie ervan
werd begonnen.

Op lange termijn wordt een vergelijkende studie
uitgevoerd over alle mogelijke oplossingen voor de
ontsluiting van de haven van Zeebrugge. Korteter-
mijnoplossingen zijn evenwel mogelijk wanneer de
verbinding Brugge-Gent wordt verbeterd door het
wegnemen van een aantal knelpunten tussen Beer-
nem en Brugge. De nood aan een betere gedeel-
telijke oplossing van de binnenvaartverbinding is
evenwel groot. De bouw van een dokschip is een
mogelijke oplossing. Omtrent dit laatste is een
haalbaarheidsstudie opgemaakt door mijn admini-
stratie en het havenbestuur. Ik verwacht dat deze
studie me eerstdaags wordt overgemaakt.

De heer Jean-Marie Bogaert : Die studie is er al.
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Minister Steve Stevaert : Er is een verschil tussen
een administratie en een kabinet en er is een ver-
schil tussen een opgeleverde en een niet-opgele-
verde studie. Als ze op het kabinet is, krijgt de mi-
nister die uiteraard ook. De administratie moet ze
eerst wel goedkeuren en overhandigen aan het
kabinet.

Voor de ontsluitingsstudie wordt een onderhande-
lingsprocedure toegepast, zodat met de studie dit
voorjaar nog kan worden gestart. In de loop van
2000 wordt ze dan voltooid. Afhankelijk van de be-
slissing van de Vlaamse regering over deze haal-
baarheidsstudie, zullen de nodige budgetten wor-
den vrijgemaakt.

De voorzitter : De heer Devolder heeft het woord.

De heer Jacques Devolder : Ik blijf voor een deel
op mijn honger zitten. Zullen de budgetten voor
het dokschipdossier nog dit jaar worden vrijge-
maakt ? Inzake het havendecreet zal men discus-
siëren binnen een termijn van drie jaar over het
historisch passief. Het niet ontsluiten via de bin-
nenwateren telt mee voor dat historisch passief.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Ik begrijp de regionale
bekommernis van de heer Devolder. We moeten
echter eerst de conclusie van de studie afwachten
vooraleer we daar middelen tegenover kunnen
plaatsen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
omvorming van de N49 Antwerpen-Knokke

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer De Meyer tot de heer Stevaert, mi-
nister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening, over de omvorming van
de N49 Antwerpen-Knokke.

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer : Mijnheer de minister, op 8
oktober 1998 heb ik over de omvorming van de do-

denbaan N49 Antwerpen-Knokke  –  de hoofdas
tussen de belangrijke Vlaamse havens  –  tot auto-
snelweg een schriftelijke vraag gesteld. Een maand
later heb ik een belangrijk antwoord gekregen met
concrete timing en kostprijs van de omvorming van
de N49 tot autosnelweg van kilometer nul in Ant-
werpen tot aan de tunnel in Zelzate. Niet-
tegenstaande de uitdrukkelijke bevestiging van de
minister duiken regelmatig geruchten op dat de ge-
plande werken niet conform het voorziene tijds-
schema zouden worden uitgevoerd.

Daarenboven wordt ook gesuggereerd dat sommi-
ge belangrijke, reeds gerealiseerde op- en afritten
zouden worden gesloten. Dit zou natuurlijk een
blunder van formaat zijn, daar deze havenweg al
meer dan dertig jaar een ruimere functie vervult.
Bij de omvorming tot autosnelweg moet rekening
worden gehouden met de eisen van de haven, de
leefbaarheid van de poldergemeenten en de be-
reikbaarheid van het centrum van Beveren.

Graag had ik van de minister een antwoord op een
aantal vragen. Kan hij nogmaals zijn antwoord be-
vestigen op mijn schriftelijke vraag van 8 oktober
1998 ? Impliceert dit eveneens de aanleg van de
belangrijke laterale weg en fietspad tussen de N403
en de Zalegemdijk enerzijds en het Polderhuis an-
derzijds ? Ik veronderstel dat bestaande op- en af-
ritten in Beveren voor enerzijds Vrasene, Verre-
broek, Kieldrecht en anderzijds Kallo, Melsele en
Beveren niet zullen worden gesloten ? Kan de mi-
nister dit bevestigen ?

De voorzitter : De heer Coens heeft het woord.

De heer Joachim Coens : Mijnheer de minister, ik
wil ook mijn bezorgdheid uitdrukken over de om-
vorming van de N49. Er is geen duidelijkheid over
hoe dat moet gebeuren. Ik woon toevallig ook in
een gemeente langs de N49. De betrokken ge-
meenten moeten in het kader van mobiliteitscon-
venants mobiliteitsstudies opmaken. Het is daartoe
erg belangrijk om te weten waar op- en afritten
zullen wordt ingeplant en hoe dit dossier zal evolu-
eren. Als men niet over die informatie beschikt,
kan de studie niet worden afgemaakt en u weet wat
er allemaal gekoppeld is aan het afmaken van zo
een studie. Er zijn tegenstrijdige standpunten van
de administratie Wegen en Planning. Het is erg be-
langrijk om snel duidelijkheid te krijgen over hoe
de omvorming zal gebeuren, ook al twijfel ik er
niet aan dat die er zal komen.

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.
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De heer Jean-Marie Bogaert : In tegenstelling tot
de heer Coens ben ik er helemaal niet gerust in. Ik
wil uit de mond van de minister horen dat er een
definitieve beslissing is genomen om de hele N49
tot in Zeebrugge om te vormen tot autosnelweg, en
niet enkel tot in Zelzate. Daaromtrent bereiken
ons tegenstrijdige berichten. Er bestaan argumen-
ten voor en tegen de op- en afritten : vlot door-
gaand verkeer vraagt zo weinig mogelijk op- en af-
ritten en de vlotte bereikbaarheid van de omgeving
vraagt meer op- en afritten. Veroorzaakt deze dis-
cussie vertraging van de ombouw tot autosnelweg ?
Werd beslist om het hele traject om te vormen tot
autosnelweg, en zo ja, binnen welke termijn ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, alle werken voor de N49, die op het pro-
gramma stonden voor 1998, zijn aanbesteed. De
aanbestedingen werden goedgekeurd zodat de aan-
vang van de werken kan worden verwacht in 1999.
Volgende werken werden aanbesteed : de bouw
van een centrale brug en van twee voetgangers-
/fietserstunnels ter hoogte van de Heistraat en
Nachtegaalstraat te Stekene ; de bouw van een
overbrugging ter hoogte van de Pere-
boomsteenweg te Moerbeke-Waas en de aanleg
van een zuidelijke laterale weg tussen het toe-
gangscomplex Polderhuis te Beveren en De Tromp
te Stekene. De bouw van de brug ter hoogte van
Zalegemdijk in Sint-Gillis-Waas en de herinrich-
ting van het complex De Tromp werden al in 1997
aanbesteed. De bouwvergunning voor de Pere-
boomstraat wordt evenwel nog verwacht. Zodra
die er is, kan de opdracht aan de aannemer worden
betekend.

Wat de bestaande op- en afritten betreft, Vrasene-
Verrebroek-Kieldrecht en Melsele-Kallo, zou op
dit ogenblik worden geopteerd voor het behoud
van het Polderhuis voor een betere ontsluiting van
het stedelijk gebied Beveren naar het hoofdwegen-
net en voor de principiële afsluiting van Melsele-
Kallo in het kader van de bespreking van het stra-
tegisch plan voor de Waaslandhaven. Uiteraard zal
over dit laatste nog worden overlegd met de ge-
meente. In elk geval zal erop worden toegezien dat
de menging van het havenverkeer en het gewone
verkeer wordt vermeden en dat het centrum van
Beveren niet nodeloos wordt belast met sluipver-
keer, onder meer uit de haven op Linkeroever.

U hebt het over een voorziening in het RSV, mijn-
heer Bogaert. Op dat vlak is er geen probleem, en
er komt nog een MER-studie over het laatste on-

derdeel. De beslissing zal aan de volgende minister
voor Ruimtelijke Ordening toekomen.

De voorzitter : De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer : Mijnheer de voorzitter, de
minister heeft me zo snel geantwoord dat het ant-
woord me niet duidelijk is. Minister Baldewijns gaf
de administratie Wegen ooit de opdracht om de
N49 om te bouwen tot autosnelweg tussen Antwer-
pen en Zelzate, en dit zo snel mogelijk en binnen
de beschikbare kredieten. Dit was mogelijk omdat
er voor dit deel een conform verklaard MER be-
stond. Naar aanleiding van de opmaak van het
driejarenprogramma 1995-1998 werd er  –  uiter-
aard in overleg met het kabinet  –  ook vastgelegd
welke werken nodig waren voor de ombouw van
de N49 tot autosnelweg.

Als ik u goed heb begrepen, mijnheer de minister,
laat u enige twijfel bestaan over de op- en afrit
Melsele-Kallo. Dit verrast me, omdat tot nu toe, bij
mijn weten, geen overleg is gepleegd met het
gemeentebestuur van Beveren. Wanneer zal dat ge-
beuren ? Bovendien verwijst u ook naar het strate-
gisch plan voor de Waaslandhaven. Dat is terecht,
maar bij mijn weten is dit plan nog niet afgerond.
Hoe komt u aan die conclusies ? De betrokken ge-
meentebesturen krijgen de indruk dat Ruimtelijke
Ordening en Openbare Werken elkaar voortdu-
rend tegenwerken.

Minister Steve Stevaert : Uiteraard is er overleg, de
ongerustheid is ietwat overbodig.

De heer Jos De Meyer : Werd er een beslissing
getroffen over Melsele-Kallo ?

Minister Steve Stevaert : Neen, in geen enkel op-
zicht.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwé tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
Seine-Schelde-studie

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Decaluwé tot de heer Stevaert, minis-
ter vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
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minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de Seine-Schelde-studie.

De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, de technische voorstudie in
verband met de Seine-Schelde-studie moet de
investeringskosten voor de verbinding tussen het
kanaal Duinvaart-Valenciennes en de ringvaart
rond Gent bepalen. Deze verbinding moet de
scheepvaart klasse 5b mogelijk maken. In eerste in-
stantie werd een inventaris gemaakt van de be-
staande kunstwerken, zowel op Belgisch als op
Frans grondgebied, en werd een overzicht opge-
steld van de bestaande dwarsprofielen langs het
tracé. De minister had het over 86 bruggen op
Frans en 40 bruggen op Belgisch grondgebied.

Verder gaat het over zes sluizencomplexen op
Frans grondgebied, en vier op Belgisch grondge-
bied. De klasse 5b behelst de binnenvaart met drie
lagen containers, en de vrije doorvaart onder brug-
gen met een hoogte van 7 meter. Op Belgisch
grondgebied betekent dit dat elf bruggen moeten
worden verhoogd. Veelal zal men tot nieuwbouw
moeten overgaan. Op Frans grondgebied liggen de
kaarten nog moeilijker. Daar beantwoorden 81
bruggen niet aan het criterium.

De sluizen moeten een nuttige lengte van 185
meter hebben, met een waterdiepte van 4,5 meter.
Op Belgisch grondgebied beantwoorden slechts
twee sluizen aan deze criteria. Het gaat om de twee
jongste sluizen, die van Komen en Menen. De slui-
zen van Harelbeke en St-Baafs-Vijve moeten wor-
den aangepast. Dat zal in de praktijk uitdraaien op
de bouw van nieuwe sluizen. Op Frans grondge-
bied is de toestand minder gunstig : geen enkele
van de zes sluizen is geschikt.

Rekening houdend met de toestand in Frankrijk,
en afgaande op recent overleg met de Franse over-
heid, kan er toch van worden uitgegaan dat de
doorvaarthoogte in eerste instantie zou worden be-
perkt tot 5,25 meter. Aan de doortocht in Kortrijk
wordt in die zin gewerkt. Dat zou betekenen dat de
containervaart op twee lagen zou gebeuren. Een
van de belangrijkste knelpunten bevindt zich in
Rijsel, waar de verhoging van een van die bruggen
hele woonwijken zou raken.

Wil men in het kader van een Europees binnen-
vaartbeleid beide belangrijke bekkens met elkaar
verbinden voor de binnenvaart met twee lagen,

dan zal men op zoek moeten naar alternatieven.
Daarbij moet men rekening houden met termijnen
en budgetten. Ik heb drie concrete vragen voor de
minister. Kan hij mij een overzicht geven van het
aantal alternatieven om de Seine-Scheldeverbin-
ding voor de binnenvaart met twee lagen op een zo
kort mogelijke termijn te realiseren ?

In welke timing voorziet hij voor de realisatie van
de concrete voorstellen, en in welke mate is daar-
over reeds met de Fransen overlegd ? En ten slotte
: in welke mate kan de inplanting van ultramo-
derne containerterminals, onder meer langs de
Leie, voor een tijdelijke oplossing zorgen ? Als we
spreken over een tijdelijke oplossing, hebben we
het over een tijdsspanne van tien tot vijftien jaren.
Waar zou die inplanting kunnen plaatsvinden ?

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.

De heer Jean-Marie Bogaert : Mijnheer de voorzit-
ter, ik ben blij dat er water vloeit door het Schelde-
bekken. Dit geeft me de gelegenheid om mijn on-
genoegen te uiten over de wijze waarop vragen om
uitleg hier worden behandeld. De heer Coens en
ikzelf hebben geïnformeerd naar de beslissing van
de regering over de omvorming van de N49 tussen
Antwerpen en Knokke. Omdat we weten dat de
Antwerpse lobby erg veel druk uitoefent  –  ook op
dit kabinet -, willen we vernemen of de omvorming
van de N49 tussen Zelzate en Zeebrugge een ver-
worvenheid is, en zo ja, in welke kredieten daar-
voor wordt voorzien. Op die vragen is helemaal
niet geantwoord. Ik vind dat de commissievoorzit-
ter de plicht heeft om de minister daarop te wijzen.
Het Reglement staat ons immers niet toe om daar
zelf nog eens op terug te komen.

De voorzitter : Ik geloof dat de minister toch heeft
geantwoord. Wat mij betreft, mag hij zijn antwoord
nog eens herhalen.

Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer Bogaert, de re-
gering zal die omvorming realiseren. Dat is voor-
opgesteld in het RSV. Kan het nog duidelijker ? We
zullen dat zo snel mogelijk doen. Maar ik kan me
hier niet laten vastpinnen op een precieze datum.
De afwerking van sommige stadia hebben we niet
onder controle. Het zou een daad van onbehoorlijk
bestuur zijn als we ons al tot termijnen engageer-
den. Ik ben bereid om correcte antwoorden te
geven op uw vragen. Maar ik zal me niet in de
hoek laten drijven, en wil evenmin worden verwe-
ten dat ik weiger te antwoorden. Als ik niet kan
antwoorden, doe ik dat ook niet.
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De voorzitter : Mag ik de minister vragen om nu te
antwoorden op de vraag van de heer Decaluwé ?

Minister Steve Stevaert : Ik zal antwoorden op de
vraag maar moet nu al vermelden dat mijn ant-
woord vrij technisch is.

Bij voorbaat moeten we er al van uitgaan dat de
studie nog in de uitvoeringsfase zit en pas in sep-
tember 1999 zal worden voltooid. In de stuurgroep
die de studie begeleidt, zit ook een vertegenwoor-
diging van de administratie “Voies Navigables de
France”. Voorts moet ik erop wijzen dat in Frank-
rijk nog geen definitieve beslissing is genomen om-
trent de uitvoering van de verbinding van het Sei-
nebekken met het kanaal Duinkerke-Valenciennes
op het Vb-gabariet. Dit betekent dat de waterweg
toegankelijk wordt voor de hogergenoemde duw-
konvooien.

Om nu op de vragen van de heer Decaluwé te ant-
woorden, kan ik volgende punten aanstippen. De
technische voorstudie stelt voor een gefaseerde
aanpak te hanteren, zodat reeds in een vroeg stadi-
um van het project merkbare verbeteringen voor
de scheepvaart optreden. Daarbij onderscheiden
we dan de hierna opgesomde fasen. Fase 0 houdt in
dat het 1350 ton-programma op de Leie wordt af-
gewerkt. Fase 1 - de aanpassing van het traject tus-
sen Gent en het kanaal Roeselare-Leie - wordt op-
gesplitst in fase 1a en 1b die respectievelijk de re-
alisatie van klasse Va op 3 lagen containers en de
realisatie van klasse Vb op 3 lagen containers om-
vatten. In fase 2 dan zal de aanpassing gebeuren
van het traject tussen het kanaal Roeselare-Leie en
de containerterminal ten zuiden van Kortrijk.Ook
bij fase 2 onderscheiden we dezelfde verdeling in
fasen 2a en 2b zoals bij fase 1. Fase 3 moet dan de
aanpassing worden van het traject tussen de contai-
nerterminal ten zuiden van Kortrijk en Deulemont
en in fase 4 zal uiteindelijk het traject tussen het
Wester- en Zuidervak Ringvaart en de Boven-Zee-
schelde worden aangepast.

Met het oog op deze gefaseerde aanpak, wordt ook
een timing voor budgettaire programmatie voorop-
gesteld. Voor fase 1 loopt die termijn van 2000 tot
en met 2009, gespreid voor fasen 1a en 1b over re-
spectievelijk 2000 tot en met 2004 en 2005 tot en
met 2009. Voor fase 2 stelt men van 2005 tot en met
2010 voorop, waarbiij fase 2a van 2005 tot en met
2009 loopt en fase 2b in 2010 is gepland. Fase 3 zal
dan naargelang de vooruitgang op Frans grondge-
bied na 2010 geprogrammeerd staan net zoals fase
4, die ook na 2010 voorzien is, zij het dan in functie
van de aanpassingswerken op de Boven-Zeeschel-

de in het kader van het integraal waterbeheer-
singssysteem.

In de bovenvermelde fasering is reeds rekening ge-
houden met de bouw van containerterminals op de
Leie, meer bepaald in de omgeving van het kanaal
Roeselare-Leie - zie ook fase 1a - en ten zuiden
van Kortrijk - zie ook fase 2a.

De voorzitter : De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Mijnheer de minister, uw
antwoord is inderdaad technisch. Toch is er iets dat
me intrigeert. U zegt dat in de fasering rekening
wordt gehouden met de bouw van de containerter-
minal op de Leie, meer bepaald in de omgeving
van het kanaal Roeselare-Leie en ten zuiden van
Kortrijk. In de omgeving van Roeselare-Leie kan
het enkel gaan om de containerterminal van Wiels-
beke. Men heeft dat al maanden geleden in de pers
aangekondigd. De burgemeester van Wielsbeke,
die hierover de nodige contacten heeft gelegd,
heeft toezeggingen gekregen inzake de subsidië-
ring.

Wat is er dan gebeurd in het kader van de ge-
westplanwijziging Roeselare-Tielt ? Men vertelt
ons dat de containerterminal van Wielsbeke zou
zijn geschrapt. Dat bericht is ook in de media ver-
schenen. Het staat echter nog niet officieel in het
Staatsblad. Wat is ervan aan ? Uw omgeving ant-
woordt dat het kanaal Roeselare-Leie niet anders
kan zijn dan Wielsbeke. Mijnheer de minister, komt
die containerterminal er of niet ? Werd daarin
voorzien in het gewestplan ?

Minister Steve Stevaert : Mijnheer Decaluwé, dat is
een dubbele vraag. Door er in het gewestplan in te
voorzien, kan de nodige infrastructuur worden
verwezenlijkt. Daar kan geen misverstand over be-
staan. Ik begrijp dat misverstand trouwens ook
niet. Ik heb de zaak immers duidelijk uitgelegd aan
de regering en aan anderen.

Ik kom tot uw tweede vraag. Ik kan momenteel
niet met wiskundige zekerheid zeggen of die termi-
nal er komt. Alle maatregelen zijn wel getroffen
om de terminal daar te realiseren.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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Vraag om uitleg van de heer Pieter Huybrechts tot
de heer Steve Stevaert, minister vice-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over de veiligheid bij De Lijn

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Huybrechts tot de heer Stevaert, mi-
nister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening, over de veiligheid bij De
Lijn.

De heer Huybrechts heeft het woord.

De heer Pieter Huybrechts : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, geachte collega’s, veel
buschauffeurs die in opdracht van De Lijn rijden,
zijn het vandalisme, de pesterijen en de geweldple-
ging op hun bus meer dan beu. Regelmatig zijn er
op bussen vechtpartijen en worden chauffeurs en
passagiers lastiggevallen en uitgescholden.

Ook de Kempen ontsnappen niet aan dit algemeen
fenomeen. Op de lijnen Turnhout-Hoogstraten,
Hoogstraten-Geel, Geel-Turnhout, Geel-Aarschot,
enzovoort kunnen de machteloze chauffeurs da-
gelijks een lijst van incidenten voorleggen. Ze vre-
zen voor de veiligheid van uiteraard zichzelf, maar
ook voor die van de passagiers. Men maakt het hen
immers onmogelijk zich te concentreren op het
verkeer. Het meesturen van personen in bur-
gerkledij blijkt niet de geschikte oplossing te zijn.

Mijnheer de minister, chauffeurs die ons hebben
gecontacteerd, vertellen dat controleurs die het
zwartrijden moeten tegengaan, die taak niet alleen
aandurven. Ze weigeren dit nog te doen indien ze
niet worden geassisteerd door drie collega’s.

Mijnheer de minister, welke maatregelen hebt u  –
eventueel met De Lijn  –  genomen of welke kunt u
nemen om de veiligheid van passagiers en
chauffeurs te garanderen en zo deze baldadighe-
den stop te zetten ?

De voorzitter : De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Mijnheer de voorzitter,
we hebben vroeger al een aantal keren gediscus-
sieerd over dit probleem. Ikzelf heb daarover trou-
wens al een aantal initiatieven genomen.

Ik noteer wat de heer Huybrechts vaststelt. In deze
commissie heeft men een aantal zaken voorgesteld.
Is daar al iets mee gedaan ? In West-Vlaanderen
heeft men dankzij de genomen maatregelen de

problemen op de Kusttram ten dele teruggedron-
gen. Doen de problemen zich voor in heel Vlaan-
deren ? In welke mate heeft men de reeds geno-
men maatregelen geëvalueerd ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
geachte collega’s, reeds meermaals werden vragen
gesteld over de toename van vandalisme, pesterijen
en geweldplegingen.

Vandalisme heeft betrekking op de schade van rol-
lend materieel. Hierover is reeds uitgebreid geant-
woord op een parlementaire vraag van mevrouw
Dillen. Ik verwijs hiervoor naar mijn antwoord op
vraag 477 van 26 juni 1998.

Geweldpleging of agressie wordt systematisch op-
gevolgd. In een periode van 5 jaar hadden 153
arbeidsongevallen betrekking op agressie, geogra-
fisch verdeeld volgens de tabel die ik ter beschik-
king stel. Wat pesterijen betreft, moet er een duide-
lijk onderscheid worden gemaakt naargelang de
functionaliteit van de rit. Het groepsgedrag bij jon-
geren in het kader van woon-schoolverkeer is an-
ders dan bij een onderbezetting van het voertuig.

Er zijn wel degelijk preventieve maatregelen geno-
men. Alle voertuigen van De Lijn zijn uitgerust
met radioverbinding waardoor via de dispatching
een beroep kan worden gedaan op de politiedien-
sten. In sommige steden zijn er stadswachters voor
de begeleiding van sommige voertuigen. Via re-
gelmatig overleg tussen politiediensten en De Lijn
wordt ingespeeld op risicolijnen. Dit heeft onder
meer in Genk en Houthalen-Helchteren geleid tot
zeer positieve resultaten. Ik wens te benadrukken
dat het aantal incidenten beperkt bleef.

Met de politiediensten wordt ernaar gestreefd om
samenwerkingsakkoorden, zoals in Limburg, het
noorden van West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant,
uit te breiden. Wat de voertuigen betreft, loopt er
een programma waarbij de gebruikte materialen
reeds vanaf de constructie van de voertuigen wor-
den aangepast. Dit gebeurt onder meer dankzij
rugleuningen in inox, zetels met semi-antivandalis-
mestof, enzovoort. Vernielingen worden in principe
zo snel mogelijk hersteld, ongeacht of het gaat om
schade tengevolge van ongevallen, van normale
slijtage of van daden van vandalisme.

Bij de halteaccommodatie moet een onderscheid
worden gemaakt tussen de zogenaamde halteac-
commodatie met reclame, die door privé-firma’s
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worden onderhouden, en de halteaccommodatie
waarvan het onderhoud door de gemeente moet
gebeuren. De Lijn stimuleert en sensibiliseert de
gemeenten via de campagne ‘Op 1 Lijn’. In een
aantal gemeenten levert dit, in combinatie met te-
werkstellingsprogramma’s voor langdurig werk-
lozen, goede resultaten op.

Andere installaties, onder meer de premetrosta-
tions in Antwerpen, worden uiteraard maximaal
gecontroleerd en proper gehouden. Verwaarloosde
installaties geven immers automatisch aanleiding
tot vandalisme.

Bij het vervoer van 215 miljoen reizigers per jaar is
agressie niet uit te sluiten. In een recente vraag van
mevrouw Dillen werd hierop uitgebreid geant-
woord. Er werden uiteraard een aantal voorzienin-
gen van controlesystemen uitgebouwd : controles
door personen, radiosystemen, camera’s in de on-
dergrondse premetrostations, inbouwen van fysie-
ke barrières, enzovoort.

Slachtoffers van agressie worden begeleid door
middel van eerstelijnshulpwerking, en met name
door de BVBA Permanente Opvang en Begelei-
ding van Ongevallenslachtoffers. In de cursus klan-

tenzorg, die aan alle chauffeurs van De Lijn wordt
gegeven, wordt aandacht besteed aan het omgaan
met risicosituaties.

Ik wens het probleem niet te minimaliseren. We
moeten echter ook een onderscheid maken tussen
de objectieve feiten en de subjectieve waarneming.
Op vijf jaar tijd zijn er 153 gevallen van agressie
genoteerd. Als men het aantal vervoerde passagiers
vergelijkt met het aantal problemen, krijgt men
een heel ander beeld. Elk geval is natuurlijk een
geval te veel.

We moeten blijven zoeken naar instrumenten om
de zaken te beheersen. Bij de opleiding van
chauffeurs kan men eventueel bijkomende cursus-
sen geven om ervoor te zorgen dat ze opgewassen
zijn tegen hun taak. Ik wens wel formeel te ontken-
nen dat bussen een oord van criminaliteit zijn. Dit
klopt niet. Bij vergelijkende studies zou men ook
kunnen vaststellen dat het in de huiskamer onveili-
ger is dan op de bus.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 18.09 uur.
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