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VOORZITTER : Mevrouw Wivina Demeester-De
Meyer

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 10.15
uur.

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over de verkeersvei-
ligheid van voetgangers op autowegparkings

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Decaluwe tot de heer Stevaert, minis-
ter vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de verkeersveiligheid van voetgan-
gers op autowegparkings.

De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, in juni 2001 werd
een studie van Touring Wegenhulp bekendgemaakt
die handelt over de 20 wegrestaurants en stop-
plaatsen langs de Belgische autosnelwegen. Er wer-
den ernstige tekortkomingen vastgesteld inzake
verkeersveiligheid.

Als een automobilist zo’n parking gebruikt en uit
zijn wagen stapt, wordt hij plots een voetganger.
Hij krijgt daar vaak te maken met onveilige en ge-
vaarlijke situaties, terwijl een rustplaats als een vei-
lige plaats ingericht zou moeten zijn. Omdat par-
kings als nevenbedrijven deel uitmaken van het
openbaar domein houdt elke concessieovereen-
komst een aantal voorschriften inzake verkeersvei-
ligheid in. In geval van wanbeheer kan het Vlaams
Gewest de betreffende concessieovereenkomst dan
ook verbreken. Ik besef wel dat dit een drastische
maatregel is die zelden of nooit wordt toegepast.

Ik heb u hierover reeds ondervraagd in juni 2001.
U engageerde zich toen om via uw administratie
een soortgelijk onderzoek te organiseren. Wat zijn
de resultaten van die studie ? Zijn ze vergelijkbaar
met die van Touring Wegenhulp ? Welke concrete
beleidsmaatregelen kunnen in het vooruitzicht
worden gesteld om de veiligheid van de voetgan-
gers op dergelijke parkings te verhogen ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
dames en heren, de Vlaamse Commissie van de
Nevenbedrijven langs de autosnelwegen heeft on-
middellijk overleg gepleegd met de concessiehou-
ders van de nevenbedrijven om de bevindingen van
de studie van Touring Wegenhulp te evalueren. In-
gevolge de studie van Touring Wegenhulp werden
onmiddellijk een aantal maatregelen getroffen op
het gebied van verkeersveiligheid. Zo werden de
signalisatieborden en wegmarkeringen nagekeken
door de concessiehouders en waar nodig ver-
nieuwd of hersteld.

Het opleggen van ingrijpende infrastructurele aan-
passingen is momenteel niet aangewezen vermits
bijna alle langdurige concessies op korte termijn
aflopen en opnieuw openbaar aanbesteed zullen
worden. De toewijzing van de nieuwe concessies is
het geschikte ogenblik voor grotere aanpassings-
werken vermits de nieuwe concessiehouders de ne-
venbedrijven vaak volledig vernieuwen. Voor de
uitrusting van nieuwe concessies zal er aan de con-
cessiehouders een nieuwe visie inzake wegenaan-
leg op het terrein van het nevenbedrijf opgelegd
worden. Er komen versmalde en niet-rechtlijnige
wegen om de snelheid van de wagens af te remmen
en om te vermijden dat via het nevenbedrijf files
op de autosnelweg omzeild kunnen worden.

Ondertussen heeft de Vlaamse Commissie van de
Nevenbedrijven ook een overheidsopdracht gelan-
ceerd om in de toekomst de kwaliteit van de



dienstverlening in de nevenbedrijven systematisch
door te lichten. De verkeersveiligheid was immers
maar een van de elementen in de beoordeling van
de kwaliteit van de dienstverlening in de nevenbe-
drijven. De opdracht omvat onder meer het uitwer-
ken van een reeks criteria waarvoor minimale
eisen en streefwaarden inzake kwaliteit, veiligheid,
hygiëne en milieu voorgesteld moeten worden. De
resultaten van het nevenbedrijf in het kader van
een kwaliteitsaudit zullen worden vertaald in een
score teneinde een classificatie van de dienstverle-
ning in de nevenbedrijven mogelijk te maken. De
toewijzing van deze overheidsopdracht is gepland
begin juni en voorziet in de begeleiding van de ad-
ministratie om het kwaliteitsplan te ontwikkelen
en ten uitvoer te brengen over een periode van
drie jaar.

Bij de toewijzing van nieuwe concessies voor ne-
venbedrijven zullen de vooropgestelde kwaliteits-
niveaus een onderdeel worden van de contractueel
bindende bepalingen. Het grootste probleem is dat
een aantal van die nevenbedrijven – waarmee ik
zelf contact heb gehad – over een concessie be-
schikken die over een paar jaar afloopt. Zij willen
pas investeren als hun concessie verlengd wordt.
Dit is begrijpelijk, want hun afschrijvingen lopen
niet over een paar jaar. Daardoor ontstaat een pro-
bleem met betrekking tot de wetgeving op de me-
dedinging.

We denken dat de oplossing die we thans voorstel-
len, de beste is. Er zijn reeds enkele kleine ingre-
pen gebeurd, maar op basis van de overheidsop-
drachten zouden we tot een echte begeleiding en
dus tot betere nevenbedrijven moeten komen.

Er is trouwens niet alleen een veiligheidsprobleem.
Er moet ook rekening worden gehouden met het
imagoprobleem. Dat de kwaliteit van een nevenbe-
drijf onvoldoende is, kan voor een regio bepalend
zijn. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de proper-
heid van de toiletten. We streven dus niet de hoog-
ste opbrengst na, maar wel veiligheid en kwaliteit.

De voorzitter : De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe : Ik dank de minister voor
zijn antwoord.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Mark Van der Poor-
ten tot de heer Steve Stevaert, minister vice-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over
vraagafhankelijk vervoer in de regio Zuid-Oost-
Vlaanderen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van der Poorten tot de heer Stevaert,
minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken
en Energie, over vraagafhankelijk vervoer in de
regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

De heer Van der Poorten heeft het woord.

De heer Mark Van der Poorten : Mijnheer de mi-
nister, u hebt de uitbouw van de basismobiliteit als
één van de belangrijkste prioriteiten van deze rege-
ring vooropgesteld.

Welnu, in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen is er een
vrij grote nood aan de uitbouw van een dergelijk
degelijk openbaar vervoer. Het aanbod aan open-
baar vervoer is in deze regio vrij beperkt. Nochtans
gaat het om een pendelregio bij uitstek. In de pers
heb ik trouwens een verklaring van u gelezen
waarin u stelt dat ‘vele bewoners van die regio voor
hun werk verre verplaatsingen moeten afleggen,
iets waarvoor zij niet gestraft zouden mogen wor-
den’. Het is om die reden dat u op een vergadering
die kort geleden plaatsvond, zelf een snelle verbe-
tering van het vervoersnet in die regio voorstelde.

In uw verklaringen pleitte u ook voor meer en vlot-
tere treinverbindingen vanuit de Zuid-Oost-
Vlaamse steden en gemeenten naar Brussel en
Gent. U voegde daar aan toe dat de verbindingen
tussen de landelijke woongebieden en de treinsta-
tions kunnen gebeuren door middel van bussen
van De Lijn. De bestaande trajecten moeten dus
worden versterkt, en op minder rendabele lijnen
moeten belbussen worden ingezet. In erg dun be-
zaaide gebieden moet gebruik gemaakt worden
van collectieve taxi’s.

Via module 9 van het mobiliteitsconvenant kunnen
de gemeenten zelf het initiatief nemen om het aan-
bod aan openbaar vervoer op hun grondgebied uit
te breiden. Ik vraag me af hoeveel gemeenten tot
op heden een dergelijk initiatief genomen hebben,
maar ik weet wel dat het er niet bijster veel zullen
zijn. In de praktijk is het immers weinig zinvol om
nu via de lange convenantsprocedures te gaan wer-
ken, vermits De Lijn tegen 2005 basismobiliteit in
heel Vlaanderen gerealiseerd zal hebben. Boven-
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dien blijkt dat in de praktijk alle middelen van De
Lijn worden besteed aan de uitbouw van de basis-
mobiliteit waardoor er weinig of geen geld meer
overblijft voor nieuwe convenantgebonden projec-
ten.

Voor de vele gemeenten die misschien teveel opkij-
ken tegen de rompslomp die de convenants met
zich meebrengen, is het wachten op de realisatie
van de basismobiliteit. In de meer landelijke regio’s
zal de basismobiliteit door middel van een vraagaf-
hankelijk vervoer, meer bepaald door middel van
belbussen, worden verwezenlijkt.

De door de minister vooropgestelde timing inzake
de uitbouw van de basismobiliteit is gebaseerd op
een behoefteanalyse. Hierbij is een rangorde opge-
steld van de gemeenten waar de nood het hoogst is.
Haast alle gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen
zijn in deze rangorde opgenomen. De meeste ge-
meenten in het zuiden van de provincie Oost-
Vlaanderen staan zelfs in de eerste helft van de
rangorde. Deze resultaten bevestigen enkel dat het
openbaar vervoer in deze streek nauwelijks is uit-
gebouwd. Aangezien het aanbod zeer beperkt is,
heeft het weinig zin om het openbaar vervoer gra-
tis te maken.

Ter informatie wil ik er nog even op wijzen dat Ge-
raardsbergen op de negende plaats, Liedekerke op
de zestiende plaats, Ninove op de tweeëntwintigste
plaats en Denderleeuw op de vijfentwintigste
plaats van de rangorde staan.

In een aantal lager geklasseerde gemeenten is de
basismobiliteit al tot op zekere hoogte verwezen-
lijkt. Het valt evenwel op dat de planning niet
steeds wordt uitgevoerd. Niet alle voor dat jaar
voorziene projecten zijn in 2001 gerealiseerd.

Ik vraag me af of de vooropgestelde einddatum
voor de realisatie van de basismobiliteit, namelijk
begin 2005, zal worden gehaald. Misschien heeft de
minister te rooskleurige en te veelbelovende plan-
nen opgesteld. Als er in 2005 nog steeds een aantal
grote blinde vlekken zijn, blijven de plannen van
de minister immers een schim.

Leeft De Lijn de vooropgestelde timing voor de re-
alisatie van de basismobiliteit na ? Houdt u nog
steeds vast aan de vooropgestelde einddatum voor
de volledige realisatie ? Hoe verklaart u de be-
staande achterstand ? Werken de gemeenten vol-
doende mee ? Klopt het dat er nauwelijks of geen
middelen beschikbaar zijn voor het verruimen van

het op de module 9 van het mobiliteitsconvenant
gebaseerd aanbod omdat alles in de basismobiliteit
wordt gestoken ? Kunt u een geactualiseerde ti-
ming geven van de realisatie van de basismobiliteit
in deze regio ? Zal die basismobiliteit door middel
van belbussen worden gegarandeerd ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter, in
2000 en in 2001 heeft De Lijn de timing en de plan-
ning gerespecteerd. De volledige realisatie van de
basismobiliteit in 2005 is afhankelijk van de bud-
gettaire mogelijkheden. De timing zal worden ge-
actualiseerd in het kader van de principiële goed-
keuring van het uitvoeringsbesluit betreffende de
basismobiliteit.

De projecten basismobiliteit worden door de open-
baarvervoerscommissie geëvalueerd. De onder-
steuning van de projecten door de lokale overhe-
den vormt een belangrijk beoordelingselement. De
contacten en het overleg met de gemeenten verlo-
pen vlot. Sinds de invoering van de basismobiliteit
ligt de nadruk op het realiseren van de sociale
doelstelling.

Wat de projecten in het kader van de convenant ter
verhoging van het openbaar vervoer betreft, ligt de
nadruk op de realisatie in de grootstedelijke gebie-
den Antwerpen en Gent en in het hoofdstedelijk
gebied Brussel. Er is tot op heden geen tekort aan
middelen. De vooropgestelde timing wordt ge-
volgd.

Ik zal nu even dieper ingaan op de realisatie van de
basismobiliteit in Zuid-Oost-Vlaanderen. In no-
vember 2000 zijn in Geraardsbergen twee belbus-
sen ingezet, in Ninove is één belbus ingezet. Op 1
maart 2002 zijn de projecten in Oosterzele, Herzele
en Sint-Lievens Houtem opgestart. Er is een bel-
bus voor Oosterzele en er is een belbus voor Her-
zele en Sint-Lievens Houtem. Hiernaast zijn een
aantal bestaande lijnen versterkt. Op 1 juni 2002
zal het project basismobiliteit te Kruishoutem star-
ten. Een belbus zal worden ingezet. Een aantal
projecten zijn aan bod gekomen tijdens de open-
baarvervoerscommissie van 4 februari 2002. In
Ronse zal een stadsnet worden ingevoerd. Dit
stadsnet zal de verschillende wijken met elkaar
verbinden. De rest van de stad zal door een belbus
worden bediend. Lijn 21, Zottegem-Ronse, zal wor-
den opgewaardeerd. Vanaf 1 oktober 2002 zal in
Maarkedal een belbus worden ingezet. Vanaf 1 ja-
nuari 2003 zal lijn 61, Oudenaarde-Ronse, worden
versterkt. Vanaf 1 januari 2003 zal in Kluisbergen
een belbus worden ingezet. Tegelijkertijd zal lijn
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65, Oudenaarde-Avelgem, worden versterkt. Vanaf
1 november 2002 zal in Wortegem-Petegem een
belbus worden ingezet. Vanaf 1 januari 2003 zullen
lijn 58, Oudenaarde-Waregem, en lijn 83, Ouden-
aarde-Deinze, worden versterkt. Vanaf 1 november
2002 zal in Zingem een belbus worden ingezet.
Vanaf 1 januari 2003 zal lijn 47, de nieuwe buslijn
tussen Oudenaarde en Gavere, worden geëxploi-
teerd. Vanaf 1 december 2002 komt er in Horebeke
een belbus. Vanaf 1 januari 2003 zal lijn 16, Ouden-
aarde-Geraardsbergen, worden versterkt. Vanaf 1
oktober 2002 zal in Zwalm een belbus worden in-
gezet. De gemeenten Aalst en Denderleeuw, re-
spectievelijk eenentwintigste en vijfentwintigste op
de prioriteitenlijst, zullen in de loop van 2003 aan
bod komen.

Wie zegt dat de voorzieningen inzake openbaar
vervoer in dit gebied vroeger zeer slecht waren,
heeft overschot van gelijk. Wie hieruit concludeert
dat die toestand niet wordt aangepakt, heeft onge-
lijk. Er wordt momenteel in een zeer korte periode
meer gedaan dan in de tientallen jaren voordien.
De gemeenten in deze streek staan hoog in de
rangorde omdat er vroeger weinig voorzieningen
waren. Momenteel worden die voorzieningen aan
een hels en indrukwekkend tempo ingevoerd.

De gemeenten kunnen het mobiliteitsconvenant
nog steeds gebruiken om de toekomstige projecten
door middel van een eigen tussenkomst te versnel-
len. Mijns inziens wordt de basismobiliteit aan een
zeer snel tempo uitgebouwd. Ik zou De Lijn en de
gemeentebesturen willen danken voor hun zware
inspanningen op dit vlak.

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

De heer Mark Van der Poorten : Ik zou de minister
willen bedanken voor zijn uitvoerig en informatief
antwoord. Tegelijkertijd zou ik nog een vraag over
de gemeenschappelijke taxi’s willen stellen. Deze
taxi’s zijn als een aangewezen middel voor de
Vlaamse Ardennen in de planning opgenomen.
Zijn er in dit verband al concrete plannen ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Op dit vlak hebben we
nog geen concrete plannen. Hoewel dit product in
die regio zou kunnen functioneren, bevinden we
ons nog niet in de uitvoeringsfase.

We moeten eerst afwachten hoe de belbussen in
die regio evolueren. Een zeer succesvolle belbus
kan op termijn een gewone lijnbus worden. Een
belbus die geen succes kent, kan op een bepaald
ogenblik door collectieve taxi’s worden vervangen.
Mijns inziens komt de daarnet besproken regio
hiervoor zeker in aanmerking. Dit product is mo-
menteel evenwel nog niet operationeel.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jan Verfaillie tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over ontwijksyste-
men voor radar

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Verfaillie tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over ontwijksystemen voor radar.

De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie : Mevrouw de voorzitter, ik
denk dat de minister in zijn antwoord op deze
vraag om uitleg vooral de nadruk zal leggen op het
feit dat dit onderwerp eigenlijk buiten zijn be-
voegdheden valt.

Desondanks wil ik hier mijn onvrede uiten over
een fax die ik op 6 mei 2002 heb ontvangen. Ik heb
toen namelijk een reclamefolder ontvangen van
een Nederlandse firma die in Vlaanderen een ano-
nieme reclamecampagne voor ontwijksystemen
voor radar voert. Wat me vooral heeft geschokt, is
het feit dat de fax eigenlijk aan mijn vader was ge-
richt. Mijn vader heeft me ondertussen duidelijk
gezegd dat hij nooit om die informatie heeft ge-
vraagd. Blijkbaar is die folder uit mijn faxtoestel
gerold zonder dat iemand erom had gevraagd. De
fax vermeldt onder meer het adres van een websi-
te. Wie die website bezoekt, kan via e-mail meer in-
formatie opvragen. Aangezien een van op het
adres burgemeester@Veurne.be verstuurde e-mail
enigszins verdacht zou overkomen, heb ik iemand
gevraagd om die bijkomende informatie in mijn
plaats op te vragen.

Hierop heb ik prijslijsten voor radarfolie ontvan-
gen. Een exemplaar kost 121 euro, twee exempla-
ren kosten 108 euro per stuk en tien exemplaren
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kosten 79 euro per stuk. Hoe meer men koopt, hoe
goedkoper dus.

De voorzitter : Misschien had u beter het email-
adres van de premier of van de minister-president
gebruikt ?

De heer Jan Verfaillie : Wel, ik wou tot besluit van
mijn vraag aan minister Stevaert voorstellen om
deze informatie aan de premier en de minister-pre-
sident door te geven. Gelukkig voor minister Ste-
vaert zijn ze geen partijgenoten van hem. In elk
geval heeft hij beide excellenties aangeraden om –
zoals hijzelf deed – alvast een snelheidsbegrenzer
in hun wagen in te bouwen.

De yuco-stoorder moet in de auto worden inge-
bouwd. ‘Voor meer informatie en prijzen, gelieve
ons telefonisch te contacteren’, zo lezen we. Deze
zaak choqueert me. Verkeersveiligheid is erg te-
recht een van uw belangrijkste prioriteiten, mijn-
heer de minister. De federale regering wil, samen
met de Vlaamse regering, tegen 2010 het aantal
verkeersdoden verminderen met de helft, tot 750.
De regering nam reeds diverse maatregelen om het
aantal verkeersongevallen, de wegpiraterij en het
rijden onder invloed te bestrijden. De federale re-
gering zwaait met zware boetes, hoewel u, mijnheer
de minister, iets anders vertelt. Er is een nieuwe
classificatie van boetes ingevoerd, er zijn meer con-
troles langs autosnelwegen en ook meer onbeman-
de camera’s, enzovoort.

Het valt wel op dat radar- en laserdetectors en
radar- en laserverstoorders worden doodgezwegen.
Wegpiraten storen zich niet aan de regeringsmaat-
regelen. Ze beschermen zich door steeds meer een
beroep te doen op dat soort apparaten. Ik heb over
deze zaak mijn zonechef geraadpleegd. Volgens
hem heeft de administratie hem gezegd dat het
heel moeilijk is om zo’n apparaten op te sporen.
Die apparaten zijn vandaag immers niet meer op
zicht herkenbaar. De voorbije jaren zijn er blijk-
baar heel weinig mensen met zo’n apparaat gepakt.

Er zijn twee soorten systemen : passieve en actieve.
Ik kan u altijd bijkomende informatie bezorgen.
De passieve systemen bestaan uit radar- en laser-
detectors. De actieve systemen bestaan uit lasers-
hields en -echo’s. Op de website www.anti-
radar.com kan men letterlijk volgende passage
over radardetectors lezen : ‘De stoorder verwart de
verwerking van alle Europese snelheidsradars
doordat hij een FM-toon toevoegt aan het origine-
le radarsignaal en dit laatste in gewijzigde vorm te-

rugkaatst. Dit gestoord signaal verwart de radars
op zodanige wijze dat de reële snelheid met 30 per-
cent wordt gereduceerd, en is niet opspoorbaar.’

Opvallend hierbij is dat deze detectoren enkel ver-
boden zijn in volgende landen van de Europese
Unie : Zwitserland, België, Portugal, Oostenrijk,
Frankrijk en Duitsland. In Spanje mag je er eentje
in je bezit hebben, maar niet gebruiken. In Neder-
land, Italië en Denemarken is de aanschaf en het
gebruik toegestaan. Deze detectoren zijn vrij te
koop via internet, worden discreet verpakt en naar
België verzonden.

Ik heb nog andere websites bekeken. Er zijn aller-
lei modellen te koop. Op de website ‘www.radarde-
tectorshop.nl’ verneemt men dat detectors die naar
België worden verstuurd, in een discrete verpak-
king zitten. Als afzender wordt de benaming ‘ra-
dardetectorshop’ uiteraard niet gebruikt. De ver-
zendingskosten naar België bedragen 10 euro.

Artikel 62 bis van onze stafwet bepaalt dat, onver-
minderd de bepalingen van de wet van 30 juli 1979
betreffende de radioberichtgeving, het verboden is
om elke uitrusting of elk ander middel dat de vast-
stelling van overtredingen van deze wet en van de
reglementen betreffende de politie over het weg-
verkeer bemoeilijkt of verhindert of automatisch
werkende toestellen bedoeld in artikel 62 op-
spoort, bij zich te hebben. Dat is positief.

Ik zal de fax die ik heb ontvangen, kort samenvat-
ten. De yucostoorder kan gedurende één jaar gratis
worden getest. Als de klant niet tevreden is en toch
een boete heeft ontvangen, kan hij de stoorder kos-
teloos terugsturen. We lezen ook dat de stoorder :
‘... alle Europese radars stoort. Niet opspoorbaar.
Drie jaar garantie.’ Tot dertig dagen na de aanschaf
kan men het geld terugkrijgen.

Ik weet dat deze materie niet direct tot uw be-
voegdheden behoort, mijnheer de minister. U
houdt zich echter nogal eens bezig met federale
materies, dikwijls met de opmerking dat het niet
tot uw bevoegdheden behoort. Bent u op de hoog-
te van het bestaan van dergelijke systemen ? Hoe-
veel verschillende soorten detectiesystemen zijn er
in omloop ? Wat zult u ondernemen om de verdere
verspreiding en het gebruik van deze radardetec-
tors tegen te gaan ? Hoever staat het met de op-
sporing van dergelijke apparatuur ? Wordt er in dit
kader in concrete acties voorzien ? Welke tegen-
maatregelen stelt u voor om dergelijke misbruiken
te bestrijden ? Ik veronderstel dat mijn vraag u er
al heeft toe aangezet om hierover intensief overleg
te plegen met uw federale collega’s.
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De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter,
geachte collega’s, ik moet u inderdaad meedelen
dat dit een federale aangelegenheid is. De federale
verkeerswetgeving bevat bepalingen over deze
aangelegenheid. De bestrijding van het gebruik van
dergelijke toestellen is derhalve eveneens een fe-
derale materie.

In artikel 62bis van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer wordt bepaald dat, onvermin-
derd de bepalingen van de wet van 30 juli 1979 be-
treffende de radioberichtgeving, het verboden is
elke uitrusting die, of elk ander middel dat, de vast-
stelling van overtredingen van deze wet en van de
reglementen betreffende de politie over het weg-
verkeer bemoeilijkt of verhindert of automatisch
werkende toestellen bedoeld in artikel 62 ops-
poort, bij zich te hebben.

In artikel 29bis van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer is de strafmaat bepaald. De
overtreder wordt gestraft met een gevangenisstraf
van 15 dagen tot 3 maanden en met een geldboete
van 100 tot 1.000 euro, of met één van die straffen.
Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling
binnen een termijn van drie jaar. De uitrusting of
elk ander middel bedoeld in datzelfde artikel
wordt onmiddellijk in beslag genomen door de be-
voegde personen, zelfs indien ze niet aan de over-
treder toebehoren. Ze worden verbeurdverklaard
overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het
Strafwetboek of artikel 216bis van het Wetboek
van Strafvordering. Ze worden vernietigd.

Het is hierbij belangrijk te vermelden dat de geld-
boetes die in de wet worden vermeld moeten wor-
den vermenigvuldigd met vijf, zodat de uiteindelijk
te betalen geldboete 500 tot 5.000 euro bedraagt.
De maximale boete bedraagt dus 200.000 ‘oude
Belgische franken’. Volgens mij volstaat dat om het
gebruik van radardetectors te ontmoedigen.

Ten slotte wens ik te vermelden dat er verschillen-
de systemen bestaan om rijsnelheden en snelheids-
overtredingen vast te stellen. De vraagsteller heeft
het hier over allerlei apparaten gehad. Ik weet niet
of die apparaten ook effectief werken. Zelfs al is
dat het geval, dan nog moet men rekening houden
met het volgende. Uit de informatie waarover we
momenteel beschikken, blijkt in ieder geval dat dit
soort apparatuur niet in staat is om de installaties
die de Vlaamse overheid bouwt, onderuit te halen.

De investeringen van de Vlaamse overheid zijn
niet zinloos. Die perverse systemen moeten natuur-
lijk wel worden aangepakt.

Het beste dat we kunnen doen, is ervoor zorgen
dat dergelijke apparatuur opgespoord wordt, maar
u hebt zelf aangetoond dat dit bijzonder moeilijk is.
De federale overheid heeft daarin een belangrijke
rol te vervullen. Het kan toch niet zo moeilijk om
de bron aan te pakken via de reclame die voor der-
gelijke apparaten gevoerd wordt ? 

De voorzitter : De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Het moet mij wel nog
van het hart dat ik het bijzonder vreemd vind dat
deze firma garandeert dat zij eventuele boetes te-
rugbetaalt aan de geflitste automobilisten die een
dergelijk systeem in hun auto’s hebben ingebouwd.
Dit wijst er toch op dat zij over systemen beschik-
ken die een volledige bescherming bieden tegen
uw flitspalen en -camera’s. Indien dat niet het geval
zou zijn, zouden zij nooit een dergelijke garantie
durven bieden.

Ik had u nog willen verzoeken er bij uw federale
collega, bevoegd voor Mobiliteit en Vervoer, op
aan te dringen om zo snel mogelijk na te gaan of
deze firma’s niet gerechtelijk vervolgd kunnen
worden voor de actieve reclamecampagne die zij
voeren op de Belgische markt en op hun website
en waarbij benadrukt wordt dat zij hun apparaten
in volledige anonimiteit aan hun Belgische klanten
kunnen afleveren.

Minister Steve Stevaert : We moeten twee sporen
volgen. Daarmee bedoel ik dat we niet alleen mi-
nister Durant, maar ook minister Verwilghen moe-
ten aanspreken.

U zegt net dat die firma de terugbetaling garan-
deert van eventuele boetes. Welnu, dat doet mij
denken aan de discussie van enkele jaren geleden
over een verzekeringsmaatschappij die boetes wou
verzekeren. De hogere overheid heeft daar toen
een stokje voor gestoken.

Mijns inziens gaat het hier om een opeenhoping
van wetsovertredingen. Als een parlementslid en
burgemeester er via zijn vader in slaagt om aan die
documentatie te komen, dan zouden de diensten
van Justitie er toch zeker in moeten slagen die do-
cumenten te bemachtigen. Het lijkt me immers bij-
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zonder moeilijk de automobilisten die zich een der-
gelijk apparaat aanschaffen, individueel aan te pak-
ken. We moeten het kwaad bij de bron aanpakken
en in die zin treed ik u volledig bij.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 10.50 uur. 
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