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VOORZITTER : Mevrouw Wivina Demeester-De
Meyer

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 10.02
uur.

Vraag om uitleg van de heer Jos Bex tot de heer
Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over verkeersonge-
vallen bij wegenwerken

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Bex tot de heer Steve Stevaert, minis-
ter vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over verkeersongevallen bij wegenwer-
ken.

De heer Bex heeft het woord.

De heer Jos Bex : Mevrouw de voorzitter, mijnheer
de minister, collega’s, ondanks de sterk verbeterde
inspanningen van het gewest met betrekking tot de
preventieve signalisatie van wegenwerken blijven
we geconfronteerd met zware ongevallen, vaak met
dodelijke slachtoffers. Het onvoldoende afstand
houden ten opzichte van de voorligger is daarbij
vaak de oorzaak of toch een verzwarende factor.
Bij een plots opduikende hindernis of bij een sig-
nalisatie waar hij zich niet echt aan verwacht had,
slaagt een automobilist er niet altijd in om tijdig te
stoppen.

Er zijn dienaangaande enkele studies uitgevoerd,
onder meer door het BIV. In die studie werden bij-
voorbeeld de nodige rem- of stopafstanden bestu-
deerd bij zowel een droog als een nat wegdek. De
heer Chance, een verkeersdeskundige, heeft bere-
keningen gemaakt op grond waarvan hij tot de
conclusie is gekomen dat de achterop rijdende be-
stuurder de vertraging van de voorligger naarge-
lang zijn toegenomen snelheid met steeds grotere

vertraging opmerkt. Volgens zijn berekeningen is
de nodige afstand tot 100 kilometer per uur gelijk,
in meter, aan de helft van de kilometer snelheid.
Wie bijvoorbeeld 80 kilometer per uur rijdt, heeft
zeker 40 meter nodig. Wie 100 kilometer per uur
rijdt, heeft zeker 50 meter nodig.

Mijnheer de minister, zou het, naast de reeds geno-
men maatregelen, niet nuttig zijn de automobilist
erop te wijzen dat hij rekening moet houden met
een bepaalde afstand wanneer hij tegen een be-
paalde snelheid rijdt ? De nodige afstand ten op-
zichte van de voorligger meten, is niet gemakkelijk.
Het zou mijns inziens nuttig zijn indien de automo-
bilist bij grote wegenwerken gewezen wordt op het
feit dat het respecteren van voldoende afstand zijn
veiligheid en die van de voor- en achterliggers ten
goede kan komen. Acht u dit voor de automobilist
gewenste informatie ? Kan dit zonder een nieuw
verkeersbord aangegeven worden ? In hoeverre
kan de technologie hier oplossingen bieden ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Geachte collega, in ant-
woord op uw vraag kan ik u mededelen dat ik uw
zienswijze kan bijtreden. Het is correct dat rijsnel-
heid en onderlinge afstand op elkaar afgestemd
moeten worden. Dit geldt in het algemeen, maar
zeker voor vrachtwagens.

Voor de vrachtwagens is de minimum tussenaf-
stand zelfs vastgelegd in het verkeersreglement.
Artikel 18.2 van het verkeersreglement bepaalt dat
buiten de bebouwde kommen bestuurders van
voertuigen en slepen met een maximale toegelaten
massa van meer dan 7,5 ton of langer dan 7 meter,
onderling een afstand moeten houden van ten min-
ste 50 meter. Deze tussenafstand volstaat om tijdig
te kunnen remmen voor een voorligger.

De inschatting van de afstand tot het voorgaande
voertuig is niet altijd eenvoudig zonder hulpmid-



del. Om hieraan te verhelpen werd enkele jaren ge-
leden op de Vlaamse autosnelwegen op heel wat
plaatsen visgraatmarkeringen op de rijstroken aan-
gebracht om de vrachtwagenbestuurders een zeker
afstandsgevoel bij te brengen. Borden naast de rij-
weg geven toelichting over het gebruik van deze
visgraatmarkeringen. In de nabije toekomst kan
ook heil verwacht worden van apparatuur in de
wagen die de afstand tot de voorgaande wagen
permanent opvolgt en bij te kleine afstand of een
plotse vermindering van die afstand een signaal
geeft. Het is daarop dat u doelt en we hopen dan
ook dat die technologie snel verder wordt ontwik-
keld. Daardoor zouden immers heel wat ongeval-
len voorkomen kunnen worden. Het is wel zo dat
enkel de federale overheid het gebruik van derge-
lijke apparatuur kan opleggen. We hebben hier im-
mers te maken met productnormen.

Voor files bij wegenwerken is de huidige signalisa-
tie erop gericht om de alertheid van de bestuurder
tijdig te verhogen. Men moet zich hierbij echter
hoeden voor een overmaat aan borden over een
beperkte afstand. We signaleren reeds van heel ver
en we signaleren ook al heel veel. Ik ben er dus
niet echt op gebrand in bijkomende signalisatie te
voorzien. Het aantal geplaatste waarschuwingsbor-
den is nu al merkelijk hoger dan in onze buurlan-
den. Om deze reden wordt de plaatsing van bijko-
mende afstandsborden in de werfzone niet overwo-
gen. Daarmee wil ik echter zeker niet zeggen dat
een proefproject uitgesloten is.

Wel is een verbod op het gebruik van de cruise-
control voor vrachtwagens in een land met intens
verkeer als het onze, aangewezen om kop-staar-
taanrijdingen bij filevorming met zware gevolgen
te vermijden. De wegvervoerders steunen deze
maatregel die weliswaar op federaal niveau moet
worden genomen. Ik vrees echter dat de cruise-
controlapparatuur niet verboden kan worden
omdat het een Europese aangelegenheid betreft.
Bovendien leven we in een transitland. Wat eventu-
eel wel mogelijk is, is de opname in de Wegcode
van de verplichting om de cruise-control af te zet-
ten. Naar verluidt – en dat is eigenlijk wel heuglijk
nieuws – zou Febetra daarmee akkoord gaan. Die
transportbond is immers zelf van mening dat die
cruise-control in sommige gevallen een moordwa-
pen kan zijn.

Samenvattend kan ik dus stellen dat de Wegcode
zou moeten voorzien in een verplichting om de
cruise-control in België af te zetten. Ten tweede
moeten we ons bij signalisatie hoeden voor te veel

borden, maar wel proberen de inbouw van verkli-
kapparaten in wagens, en vooral in vrachtwagens,
te stimuleren.

De voorzitter : De heer Bex heeft het woord.

De heer Jos Bex : Mijnheer de minister, ik dank u
voor uw antwoord. Ik hoop net als u dat die appa-
ratuur in de wagens en vrachtwagens er snel kan
komen.

Uw antwoord ging vooral over vrachtwagens die
inderdaad het vaakst bij ongevallen betrokken zijn.
Dit neemt echter niet weg dat we de gewone auto-
mobilisten niet uit het oog mogen verliezen. Om
die reden zou ik het bijzonder op prijs stellen in-
dien u via een proefproject de automobilisten eens
zou wijzen op het belang van het respecteren van
een voldoende afstand.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over de veralgeme-
ning van het inhaalverbod voor vrachtwagens

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Malcorps tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de veralgemening van het inhaalver-
bod voor vrachtwagens.

De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, deze vraag om uit-
leg betreft een idee dat niet nieuw is, wel integen-
deel.

In Nederland komt er een inhaalverbod voor
vrachtwagens op alle wegen. Ik heb in de pers kun-
nen lezen dat minister Stevaert ook een enthou-
siast voorstander is van dat inhaalverbod en dat
graag bij ons gerealiseerd zou zien. Deze namiddag
zal ik in de Senaat dezelfde vraag stellen aan minis-
ter Durant. Ik hoop dus tegen vanavond te weten
wat de stand van zaken is in dit dossier.

In Nederland werd over dit inhaalverbod een ak-
koord bereikt tussen de aanstaande coalitiepart-
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ners, maar ook de vorige regering stond al ver. Op
1 februari van dit jaar werd het inhaalverbod voor
vrachtwagens door de uittredende minister Nete-
lenbos al uitgebreid naar zowat de helft van alle
autosnelwegen met 2 maal 2 rijstroken. Het verbod
geldt nu voor maar liefst 1.011 kilometer snelweg
en zowat alle drukke stukken snelweg in Neder-
land. Ook de duur van het inhaalverbod is sinds 1
februari verlengd op de zwaarst belaste routes : het
inhaalverbod geldt daar nu ononderbroken van 6
uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds. Een mogelijk in-
haalverbod op snelwegen met 2 maal 3 rijstroken
wordt nog onderzocht. De nieuwe regering die bin-
nenkort zal aantreden, zal deze doelstellingen
overnemen en zelfs nog verstrakken.

Mijnheer de minister, wat is de stand van zaken
voor het inhaalverbod in Vlaanderen ? Begin 1998
begonnen we in Vlaanderen te experimenteren
met een inhaalverbod tijdens de spitsuren. De eva-
luatie was positief en het inhaalverbod werd uitge-
breid naar een nieuwe reeks wegvakken. Betekent
dit nu dat we uit de experimentele fase zijn en dat
een stelselmatige invoering mogelijk wordt ? Wat
zijn de concrete mogelijkheden, gezien de be-
voegdheidsverdeling tussen het gewestelijk en fe-
deraal niveau ? Overweegt u een verdere uitbrei-
ding en veralgemening naar Nederlands model, bij-
voorbeeld op meer wegvakken, voor alle vrachtwa-
gens boven de 3,5 ton, gedurende langere periodes,
en eventueel op snelwegen met 2 maal 3
rijstroken ? Wordt hierover overleg gepleegd met
de andere gewesten en de federale overheid ? Is er
geen akkoord mogelijk ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter,
collega’s, reeds enkele jaren geleden werd op vrij
uitgebreide schaal een inhaalverbod voor vracht-
wagens ingevoerd op de Vlaamse autosnelwegen
met 2 rijstroken per rijrichting. Als criterium voor
de invoering van dit inhaalverbod gold een intensi-
teit van het autoverkeer die de theoretische wegca-
paciteit zeer dicht benadert. Hetzelfde criterium
wordt ook in Nederland gehanteerd. Dit inhaalver-
bod geldt thans enkel in de spitsuren.

Ten gevolge van het inhaalverbod verloopt het ver-
keer rustiger en gelijkmatiger tijdens de spits. Dit is
positief voor de verkeersveiligheid en de verkeers-
afwikkeling. Mogelijke negatieve effecten zoals een
probleem om ter hoogte van de op- en afritten
doorheen de rij vrachtwagens te weven worden
nauwelijks vastgesteld en wegen in elk geval niet

op tegen de voordelen van het gelijkmatiger ver-
keersverloop.

In het begin stond de sector van vrachtwagentrans-
porteurs vrij sceptisch tegenover het inhaalverbod.
De sector heeft ondertussen zelf kunnen vaststel-
len dat er geen enkele vertraging is ten gevolge van
het inhaalverbod voor vrachtwagens. Op dit ogen-
blik is zelfs de beroepsorganisatie Febetra gewon-
nen voor een veralgemening van het inhaalverbod
voor vrachtwagens.

Het Vlaams Gewest is daarom ook voorstander
van een veralgemening van het inhaalverbod waar-
van afgeweken kan worden in bijzondere lokale
omstandigheden. Op een aantal wegvakken met 3
rijstroken of meer, zoals op de E17 tussen Gent en
Antwerpen, is een inhaalverbod voor vrachtwagens
immers niet haalbaar omdat er meer vrachtverkeer
is dan één rijstrook kan verwerken. Aan de andere
kant is op sommige vakken van het autosnelwegen-
net de verkeersbelasting zodanig laag dat een in-
haalverbod overbodig is. Het betreft hier vooral
een aantal overgedimensioneerde autosnelwegen
in Wallonië. Om deze reden lijkt een veralgeme-
ning van het inhaalverbod met afwijkingsmogelijk-
heid mij de beste oplossing.

Vlaanderen heeft in het verleden heel wat kritiek
gekregen toen het dat inhaalverbod installeerde,
omdat men ervoor vreesde dat er een muur van
vrachtwagens zou ontstaan op het rechterrijvak.
We hebben toen video-opnames gemaakt, en daar-
uit bleek dat er geen muur ontstond. Er was ook
vrees voor tijdverlies, maar uit de praktijk bleek
dat de doorstroomsnelheid hoger ligt bij een in-
haalverbod omdat het vervelende weefgedrag weg-
valt.

In Vlaanderen moeten we dat inhaalverbod opleg-
gen met verkeersborden. Indien het verbod alge-
mene regel wordt, moeten we veel minder ver-
keersborden plaatsen. Ik pleit dus voor het invoe-
ren van dat verbod als algemene regel waarbij er
afwijkingsmogelijkheden zouden zijn voor de re-
gio’s. Dan kan Wallonië doen wat het wil, en dan
kunnen wij ook doen wat wij willen. Voor Wallonië
zal dat misschien betekenen dat ze wat extra bor-
den moeten kopen, terwijl wij er moeten verwijde-
ren.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de minister, ik
volg u dat we naar een veralgemening zouden gaan
om minder borden te hebben. De facto kunt u via
verkeersborden een veralgemening in het Vlaams
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Gewest realiseren en ook gedurende een langere
periode en voor alle types van vrachtwagens.

Minister Steve Stevaert : Dit heeft ook zijn limie-
ten. Wij moeten dat elke keer uittesten. Het is mo-
menteel nog altijd een uitzonderingsregime. Wij
zijn het verbod nu aan het veralgemenen, maar het
is in feite geen goed systeem om dat met borden te
doen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Eddy Schuermans tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over de ongelijke
openingskalender voor de vrijmaking van de
Vlaamse elektriciteits- versus aardgasmarkt

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Schuermans tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de ongelijke openingskalender voor
de vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- versus
aardgasmarkt.

De heer Schuermans heeft het woord.

De heer Eddy Schuermans : Mevrouw de voorzit-
ter, mijnheer de minister, geachte leden, twee
maanden geleden heb ik een interpellatieverzoek
ingediend over de voornoemde thematiek. Onder-
tussen heb ik via de media vernomen dat de minis-
ter en de regering een beslissing hebben genomen
in de zin van mijn suggestie in mijn interpellatie-
tekst. Ik zal me dus beperken tot enkele facetten.

Ik had de aandacht gevestigd op het feit dat de ver-
schillende openingskalenders voor elektriciteit en
aardgas verwarrend zijn voor de privé-gebruiker.
Ook voor de netbeheerder is dit een dure operatie.
Op een half jaar tijd zou die immers twee campag-
nes moeten voeren om de klanten te wijzen op hun
mogelijkheden. Nu kan dit worden beperkt tot één
campagne heb ik begrepen. Ik wil ter zake nog één
concrete aanvullende vraag stellen. De netwerkbe-
heerders zullen de klanten schriftelijk moeten wij-
zen op de mogelijkheid die ze hebben om vrij hun
leverancier te kiezen. Uiten de klanten geen voor-
keur, dan zou het automatisch de standaardleve-

rancier zijn die verder zal leveren. Ik begrijp het
pragmatische karakter van deze houding, maar de
vraag rijst of dit ook de Europese toets zal kunnen
doorstaan.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter,
geachte leden, op 3 mei 2002 heeft de Vlaamse re-
gering de openingskalender van de aardgasmarkt
principieel goedgekeurd. Deze openingskalender
voorzag in de volledige opening van de aardgas-
markt op 1 januari 2004. Vroeger was reeds beslist
om de elektriciteitsmarkt volledig voor concurren-
tie open te stellen op 1 juli 2003. De openingska-
lender voor de aardgasmarkt was gebaseerd op een
advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor
de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg de VREG,
van 14 december 2001.

Ondanks de talrijke positieve effecten van een ge-
lijke openingskalender voor de elektriciteits- en
gasmarkt, was de VREG aanvankelijk om diverse
redenen geen voorstander van een gelijke ope-
ningskalender. Volgens de VREG was er namelijk
onvoldoende tijdsruimte voor de noodzakelijke
aanpassingen bij de aardgasnetbeheerders, boven-
op de aanpassingen die nodig zijn voor de opening
van de elektriciteitsmarkt. Bovendien was er vol-
gens de VREG onvoldoende tijd om voldoende le-
veranciers aan te trekken. De boekhoudkundige
afsluiting in de helft van het boekjaar zou boven-
dien een supplementaire belasting met zich mee-
brengen. Ten slotte zou er volgens de VREG in de
energiesector onvoldoende capaciteit zijn om het
volume aan gegevens op het moment van de vrij-
making te verwerken.

Ondertussen heeft de VREG overleg gepleegd met
de energiesector over de opening van de energiem-
arkten in Vlaanderen. In haar advies van 6 juni
2002 schrijft de VREG dat uit dit overleg is geble-
ken dat het technisch mogelijk is om de datum van
de volledige openstelling van de aardgasmarkt te
vervroegen van januari 2004 naar juli 2003, en dat
ze daarom pleit voor een gelijktijdige openstelling
van de elektriciteits- en aardgasmarkt in juli 2003.
Volgens de VREG zijn er namelijk diverse voorde-
len verbonden aan de gelijktijdige opening van
beide energiemarkten. Bij een gelijktijdige opening
kunnen de netbeheerders namelijk op hetzelfde
tijdstip de meteropname voor elektriciteit en aard-
gas uitvoeren en hun klanten overdragen naar een
leverancier van hun keuze. De leveranciers kunnen
interessante combinaties van elektriciteits- en
aardgasleveringen aanbieden aan hun klanten en
hun communicatie- en marketingkosten beperken.
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Voor de eindgebruikers wordt alles eenvoudiger.
Zij zullen op hetzelfde moment hun elektriciteits-
en aardgasleverancier vrij kunnen kiezen.

Gelet op de talrijke voordelen van een gelijktijdige
opening van de elektriciteits- en aardgasmarkt en
daar het technisch mogelijk blijkt te zijn om beide
energiemarkten gelijktijdig open te stellen voor
concurrentie, heb ik ervoor gekozen om zowel de
elektriciteitsmarkt als de aardgasmarkt op 1 juli
2003 open te stellen voor concurrentie. Het uitvoe-
ringsbesluit met de aangepaste openingskalender
werd op 14 juni 2002 door de Vlaamse regering
goedgekeurd.

Ik heb aan de VREG gevraagd om ervoor te zor-
gen dat de overgang naar een volledig vrije markt
vlot verloopt. Om te vermijden dat alle meterstan-
den op hetzelfde tijdstip moeten worden opgeno-
men, moet de VREG er bijvoorbeeld voor zorgen
dat er afspraken worden gemaakt tussen de netbe-
heerders en de leveranciers. Er is immers sprake
van een zwaar piekpunt. De suggestie van de inter-
pellant is terecht. Anders heeft niet alleen de sector
een probleem, maar ook de huisgezinnen, als ze
twee maal worden lastiggevallen. Nu kan dit in één
keer gebeuren.

De vraag was dus of we de openstelling voor elek-
triciteit zouden uitstellen of de openstelling voor
aardgas zouden vervroegen. We hebben gekozen
voor het vervroegen. Dat lijkt me de beste keuze.
Maar dat brengt voor- en nadelen met zich mee.

Wat uw aanvullende vraag betreft, wij denken dat
dit conform de Europese regels is. We dringen daar
alleszins op aan. Het gaat hier immers over een
heel specifieke situatie in Vlaanderen. Historisch
gezien hebben de gemeenten hier een aandeel in.
Het is belangrijk voor de financiële situatie van
steden en gemeenten dat dit correct verloopt. De
verkoopsorganisaties die momenteel operatief zijn
– dus zowel de oude gemengde als de oude zuivere
sector – zijn voorstanders van dit systeem.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Heeren tot
de heer Steve Stevaert, minister vice-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over verkeers-
veilige infrastructuur voor motorrijders

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Heeren tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over verkeersveilige infrastructuur voor
motorrijders.

Mevrouw Heeren heeft het woord.

Mevrouw Veerle Heeren : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte leden, het is weer
hoogseizoen voor de motorrijders. Toen ik naar
Brussel kwam, merkte ik er veel op de E40. Mijn
vraag gaat over de verkeersveilige infrastructuur
voor deze motorrijders. Naast zwakke weggebrui-
kers als fietsers of voetgangers vormen zij toch ook
een zeer kwetsbare groep. Als er een ongeval ge-
beurt, dan hebben ze een groot risico op ernstige
verwondingen, met op termijn alle gevolgen van
dien. De organisaties waarin deze motorrijders zich
verenigen zijn al vele jaren bezig met de wegenin-
frastructuur. Ze opperen ter zake heel wat ideeën
aan de overheid. De vraag rijst hoe de overheid
daarmee omgaat.

In het verleden hebben ze voorstellen gedaan voor
een motorvriendelijke infrastructuur. Ik ben geen
technicus, maar op het eerste gezicht lijken deze
voorstellen me niet erg kostenverhogend. Het is al-
leen een kwestie van wanneer we die werken uit-
voeren. Zo zijn er de vangrails die volgens de be-
langengroepen van motorrijders levensgevaarlijk
zijn voor hun leden. Dat verdient zeker onze aan-
dacht. Er wordt aangedrongen op alternatieven.
Mijnheer de minister, ik weet niet of u een specia-
list bent ter zake, maar toen ik voor het eerst hoor-
de van steunpuntbeschermers en beschermschilden
was dit Chinees voor me. Voornoemde zaken zou-
den de veiligheid van motorrijders kunnen vergro-
ten.

Welke maatregelen hebt u de voorbije 3 jaar geno-
men om gladde wegoppervlaktes en wegmarkerin-
gen te vermijden ? De jongste maanden worden
fietspaden vaak aangeven door middel van een
rood product. Blijkbaar is de samenstelling van dat
product levensgevaarlijk voor motorrijders. Ik weet
niet of Openbare Werken aanraadt om daar reke-
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ning mee te houden, of dit wordt ingeschreven in
lastenboeken. Is de uitvoering van die maatregelen
enorm duur ? Is dat misschien de reden waarom u
hier onvoldoende rekening mee houdt ? Werden
die maatregelen getoetst op hun efficiëntie ?

Er kunnen een aantal structurele maatregelen wor-
den ingeschreven in lastenboeken. Ik denk speci-
fiek aan het gebruik van een degelijk antislippro-
duct voor de herstelling van het wegdek in plaats
van pek. Ik denk aan het bedekken van riooldek-
sels en roosters in het wegdek met een antislipma-
terie. Een ander aspect is het gebruik van antislip-
verf voor wegmarkeringen. In welke mate worden
die al gebruikt ? Als ze nog niet worden gebruikt,
wat is de reden daarvoor ? Hebt u voor dit speci-
fieke probleem een beleidsplan opgemaakt ? Hebt
u daar richtlijnen over opgesteld ? Werden er inza-
ke de problematiek van de vangrails maatregelen
genomen ? Zo niet, waarom niet ?

Dan wil ik nog een laatste, meer algemene vraag
stellen. Welk beleid voert u vandaag omtrent de
problematiek van de motorrijders ? Wat is de fi-
nanciële impact van dergelijke aanpassingsmaatre-
gelen op de begroting van Openbare Werken ?

De voorzitter : De heer Huybrechts heeft het
woord.

De heer Pieter Huybrechts : Mevrouw de voorzit-
ter, ik ben blij dat u op een positieve manier van
mening bent veranderd inzake vragen om uitleg
over een veiliger infrastructuur voor motorrijders.
Op 16 januari 2002 diende ik een vraag om uitleg
in over de onveilige vangrails naar aanleiding van
een dossier van de MAG, de Motorcycle Action
Group. Op 18 januari kreeg ik van u het antwoord
dat u de meerwaarde van een dergelijke vraag niet
zag en dat ik me via een schriftelijke vraag tot de
minister moest wenden. Ik heb braaf naar u geluis-
terd. De minister heeft nog niet zo lang geleden ge-
antwoord op mijn vraag over onder andere de aan-
passing van vangrails, stroevere wegmarkeringen
en riooldeksels en over aangepaste herstellingspro-
ducten. Maar zoals gezegd, ben ik zeer verheugd
dat u aan uw partijgenoot wel de toestemming
geeft om een vraag om uitleg te stellen over de
noodzakelijke verkeersveilige infrastructuur voor
motorrijders. Hopelijk kan de minister nog enkele
bijkomende positieve elementen aanbrengen.

De voorzitter : Mijnheer Huybrechts, ik behandel
alle vragen op dezelfde manier, of ze nu van een
partijgenoot komen of niet. Ik hanteer daarbij een
algemene regel. Als ik vind dat de vragen niet alge-

meen genoeg zijn, suggereer ik om een schriftelijke
vraag te stellen. Als er binnen de drie weken geen
antwoord komt van de minister, dan hebt u het
recht om een vraag om uitleg te stellen.

Ik herinner me uw vraag trouwens nog. U vertrok
van de organisatie en de vangrails. Ik vond dat niet
algemeen genoeg. Ik vond dat wel het geval met de
vraag van mevrouw Heeren. Belangrijk is dat u al
een schriftelijk antwoord hebt gekregen. Ik wil u
suggereren dat als u binnen de drie weken geen
antwoord krijgt van de minister op een schriftelijke
vraag, dat u dan ze dan omzet in een vraag om uit-
leg.

De heer Pieter Huybrechts : Mevrouw de voorzit-
ter, dat was het probleem niet. Ik heb binnen de
termijn antwoord gekregen van de minister. Ik zeg
alleen dat ik er zeer verheugd over ben dat u van
mening bent veranderd.

De voorzitter : Het zijn stupide personen die nooit
van mening veranderen.

Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter,
dames en heren, er worden op de Vlaamse gewest-
wegen heel wat maatregelen genomen om de ver-
keersveiligheid van alle weggebruikers en ook deze
van de motorrijders te bevorderen.

De stroefheid van wegoppervlakken en wegmarke-
ringen is een algemene eis die in alle bijzondere
bestekken voor wegenwerken is opgenomen. Weg-
oppervlakken die sleet vertonen of waarvan de
stroefheid vermindert, krijgen een aangepaste op-
pervlaktebehandeling of worden vernieuwd. De
kostprijs voor een stroefheidsbehandeling van een
afgesleten wegdek, is relatief beperkt. De kostprijs
varieert in functie van de gebruikte techniek, maar
kan gemiddeld geraamd worden op 4 euro per
vierkante meter.

Om ‘stroefheidsredenen’ wordt ook de aanleg van
riooldeksels in de rijweg stelselmatig vermeden.
Op enkele plaatsen waar dit onvermijdelijk was,
werd gezorgd voor een oppervlak met een struc-
tuur die voldoende stroefheid geeft. Vermits een
voldoende stroefheid van het wegdek voor alle
weggebruikers om diverse redenen van belang is,
kan er niet worden gesproken van een extra kost-
prijs.

Voor de steunpalen van metalen vangrails wordt
sedert lange tijd een type zonder scherpe randen
voorgeschreven en ook algemeen gebruikt. Waar er
zich nog andere types in scherpe bochten – vooral
ter hoogte van op- en afritten aan autosnelwegen –
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bevinden, zal worden gezorgd voor een aangepaste
beschermhoes. Van zodra het dossier administratief
is afgerond, kan worden gestart met de plaatsing.
Dat is vermoedelijk vanaf september. De kostprijs
voor de bescherming van het oude type palen is be-
perkt, het gaat over een bedrag van 10 euro per lo-
pende meter vangrail.

U vroeg of er een specifiek beleid is voor motorrij-
ders. Ik kan daar positief op antwoorden. Dat is
volop in ontwikkeling. Dat is niet mijn verdienste,
maar die van het parlement. Het parlement is daar
erg in geïnteresseerd, wat vrij nieuw is. Ook nieuw
is dat we een goed georganiseerde groep motorrij-
ders hebben die ons vaak bevragen.

Maatregelen die worden genomen voor motorrij-
ders, zijn bijna allemaal goed voor alle andere weg-
gebruikers. De stroefheid van het wegdek komt ie-
dereen ten goede. De inzichten evolueren natuur-
lijk.

U had het over bepaalde specifieke problemen.
Niet alle wegen zijn gewestwegen. De knelpunten
kunnen zich ook voordoen op gemeentewegen. Via
vademecums geven we raad over hoe het best be-
paalde infrastructuren worden aangelegd en daarin
wordt steeds meer rekening gehouden met de mo-
torrijders.

Dan had u nog een vraag over de kleur van de
fietssuggestiestroken. Daarover bestaat nogal wat
discussie. Die stroken bevinden zich vaak op stads-
en gemeentewegen. Er zou naar een oplossing
moeten worden gezocht die zowel de zichtbaarheid
als de stroefheid garandeert.

De voorzitter : Mevrouw Heeren heeft het woord.

Mevrouw Veerle Heeren : Mijnheer de minister, u
maakt een duidelijk onderscheid tussen de gewest-
en gemeentewegen. Daar knelt het schoentje. Er
zijn wel vademecums, maar uiteindelijk zijn de ste-
den en gemeenten vrij in wat ze doen. Kan de
Vlaamse overheid meer bindende richtlijnen op-
leggen ? Anders blijven de problemen bestaan, met
alle respect natuurlijk voor de gemeentelijke auto-
nomie.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw Heeren, ik ben
gelukkig met die opmerking. Als ik echter opper
dat het interessant zou zijn als ik meer bevoegdhe-
den zou krijgen op het vlak van verkeer, stuit dat
op groot protest. Ik heb die nochtans nodig om

bindende regels te kunnen opleggen. Ik kan dingen
suggereren, maar geen bindende regels opleggen.

Het is ook niet alleen een probleem van bindende
regels. Een aantal inzichten moet gewoon groeien,
en dat is nu aan het gebeuren. Ik denk bijvoor-
beeld aan de aangepaste beschermhoezen. Die los-
sen de discussie op om te kiezen voor metalen of
betonnen vangrails.

Steden en gemeenten stellen steeds meer vragen
aan de Vlaamse overheid over een veilige infra-
structuur. Een discussiepunt blijft de wegmarke-
ring. Het uitgangspunt is dat hoe stroever de weg-
markering, hoe veiliger die is. Helaas verslijt die
ook sneller. Wat echter het allerbelangrijkst is, is de
veiligheid.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jan Loones tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over de toeganke-
lijkheid van jaagpaden

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

De heer Loones heeft het woord.

De heer Jan Loones : Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, na mijn vraag over
Vlaamse steun aan Timor Lorosae in de commissie
voor Buitenlandse Aangelegenheden, breng ik in
deze commissie een vraag over een aangelegenheid
die meer met het thuisfront te maken heeft, name-
lijk over de toegankelijkheid van de jaagpaden.

Aan de hand van een jaagpad in de Westhoek wens
ik hier vandaag de hele problematiek van de jaag-
paden aan te kaarten. Ik wil daarbij vooral wijzen
op de blijkbare tegenstelling tussen de opdrachten
van de overheid. Ze moet namelijk de jaagpaden
onderhouden voor het doel waarvoor ze oorspron-
kelijk bedoeld waren, met name de bediening van
de waterwegen, en tegelijk voor een huidige func-
tie ervan, namelijk recreatie. Ik vraag me af of die
functie onder Openbare Werken, dan wel Toerisme
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valt, of zelfs binnen het lokaal beleid gesitueerd
moet worden.

De spanning die deze tegenstelling veroorzaakt,
leidt tot onmogelijke toestanden. Dit kan ik het
best illustreren aan de hand van deze foto die mij
geshockeerd heeft en die boekdelen spreekt. (Een
onthaalmedewerker toont de bewuste foto aan de
minister). Op die foto ziet u hoe midden op het
jaagpad – een prachtig voet- en wandelpad – een
bord werd geplaatst dat verder verkeer verbiedt.
Zelfs voetgangers mogen niet verder.

Jaagpaden, gelegen langs prachtige stukjes natuur,
zijn voorbestemd voor enthousiast medegebruik
door natuurliefhebbers en -recreanten, waaronder
fietsers, wandelaars en sportvissers. Het jaagpad
langs de IJzer, vanaf Stavele tot Roesbrugge, werd
echter onlangs voor het publiek afgesloten. Dit
unieke wandelpad – door de overheid jarenlang
degelijk onderhouden en enkele jaren terug nog
hersteld – werd nochtans veel gebruikt door zowel
de plaatselijke bevolking als de toeristen. Diverse
al dan niet lokale verenigingen organiseerden er in
het verleden geregeld geleide wandelingen. Door
de ontoegankelijkheid van dit jaagpad blijven heel
wat natuurliefhebbers verstoken van een prachtig,
waardevol stuk natuur in de Westhoek. Ook voor
hengelaars is dit een spijtige zaak, aangezien de
zone aan de Stavelebrug, die door de VLM voorbe-
stemd was voor hengelsport, niet meer toeganke-
lijk is.

Zowel vanuit de provinciale overheid als vanuit de
privé-sector is er nochtans grote interesse voor dit
waardevolle stuk natuur langs de IJzer, getuige re-
spectievelijk het geplande wandeltraject tussen
Stavele en Beveren-aan-den-IJzer en de opname
van het hele jaagpad in de grote routepaden.

Blijkens geruchten zouden niet zozeer veiligheids-
overwegingen aan de grondslag liggen van het af-
sluiten van het bewuste jaagpad, doch budgettaire
redenen vanwege de administratie Waterwegen en
Zeewezen, bevoegd voor het onderhoud van het
jaagpad.

Mijnheer de minister, kunt u mij meedelen of het
uw intentie is het jaagpad langs de IJzer tussen Sta-
vele en Roesbrugge nog te heropenen ? Indien ja,
voor wanneer is deze heropening gepland ? Indien
niet, wat zijn dan daarvan de redenen ? Kloppen
de geruchten als zouden budgettaire redenen van
de AWZ aan de grondslag liggen van de afsluiting
ervan ?

De voorzitter : De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, om de commissie niet te
overbelasten heb ik dezelfde vraag rechtstreeks
aan de AWZ gesteld. De AWZ heeft mij geant-
woord dat op heel korte termijn voorlopige her-
stellingswerken uitgevoerd zouden worden. In het
antwoord is sprake van juli 2002, vlak na het hooi-
seizoen. Het is immers via de hooiweiden dat de
arbeiders het jaagpad moeten betreden voor de
werken. De intense investeringen om het jaagpad
in zijn oorspronkelijke staat te herstellen zouden
voor 2003 op het programma staan.

Naar ik zopas verneem, is het antwoord van de
AWZ hetzelfde als dat van de minister. Bovendien
wil ik erop wijzen dat enkele CD&V’ers uit Alve-
ringem mij met betrekking tot deze problematiek
gecontacteerd hebben en dat het antwoord reeds in
de krant gepubliceerd werd.

De voorzitter : Sta me toe een en ander te verdui-
delijken. Ik vond de vraag van de heer Verfaillie in-
derdaad te beperkt om deze in de commissie op de
agenda te plaatsen. Ik zeg dit vooral om aan de
heer Huybrechts duidelijk te maken dat ik ook
voor partijgenoten aldus optreed. De heer Verfail-
lie is dan zo verstandig geweest om de informatie
via andere kanalen te zoeken.

De heer Jan Verfaillie : Ik had plotseling het intel-
lectuele vermoeden dat mijn vraag verworpen zou
worden. Om die reden heb ik me rechtstreeks tot
de administratie gericht.

De voorzitter : Ik heb met die verwerping conse-
quent willen handelen.

De heer Jan Loones : Ik besef wel dat dit een
plaatselijke aangelegenheid betreft en ik weet ook
wel wie binnen de administratie voor deze aangele-
genheid bevoegd is. Ik heb deze vraag principieel
in deze commissie aan de minister voorgelegd
omdat ze over wegverkeerstekens handelt. Ik had
net zo goed een brief kunnen schrijven aan de mi-
nister. Ik vond het echter noodzakelijk en nuttig dit
publiek te laten behandelen.

Trouwens, als ik vastel dat iemand van een andere
partij bij mijn vraag aansluit, weliswaar om te zeg-
gen dat hij een andere weg bewandeld heeft, dan
denk ik dat aan alle voorwaarden voor het houden
van een vraag om uitleg is voldaan.

De voorzitter : U hebt uw vraag mogen stellen
omdat u deze in een algemeen kader hebt ge-
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plaatst. U hebt dus de techniek toegepast die ik al-
tijd suggereer.

De heer Jan Loones : Mijn vraag ging inderdaad
niet om dit ene jaagpad, maar om alle jaagpaden.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert Het jaagpad op de linker-
oever van de IJzer tussen Stavele en Roesbrugge
heeft een zeer beperkte breedte en is in principe
een wandelpad dat enkel toegankelijk is voor voet-
gangers. De beherende afdeling, de afdeling Water-
wegen Kust van de AWZ, heeft nu vastgesteld dat
op verschillende plaatsen in de oever ernstige af-
brokkeling ontstaan is waardoor het wandelpad uit
veiligheidsoverwegingen moest worden afgesloten
voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers.

De afdeling Waterwegen Kust zal met onderhouds-
kredieten van het district IJzerbekken het jaagpad
voorlopig herstellen zodat het terug kan worden
opengesteld voor voetgangers gedurende het zo-
merseizoen 2002. Deze herstellingswerken kunnen
echter ten vroegste eind juni, begin juli van dit jaar
worden uitgevoerd. Het jaagpad is immers slechts
toegankelijk via de aanpalende weilanden, waar-
voor uiteraard toelating gevraagd moet worden
aan de betrokken eigenaars. Om niet te veel schade
toe te brengen aan deze weilanden, wordt gewacht
tot na de hooitijd, in de hoop dat de weilanden op
dat ogenblik ook voldoende droog zijn om de aan-
voer van grondspecie zonder al te veel moeilijkhe-
den mogelijk te maken. Na deze voorlopige her-
stellingswerken kan het wandelpad dan opnieuw
worden opengesteld voor voetgangers, zoals dat in
het verleden het geval was. De groenstroken aan
beide zijden van het wandelpad vallen onder het
beheer van de afdeling Natuur, die zorgt voor het
ecologisch beheer.

Een definitieve herstelling van het jaagpad kan
slechts gebeuren als tegelijk ook het herstel van de
aanpalende oever van de IJzer tussen Stavele en
Fintele wordt aangepakt. Met de verschillende in-
stanties wordt hierover momenteel een voorstel
uitgewerkt, dat nadien aan het betrokken bekken-
comité kan worden voorgelegd. Na goedkeuring
door het bekkencomité kan een aanbestedingsdos-
sier worden voorbereid. Gelet op de totale lengte
van het project – ongeveer 9 tot 10 kilometer – en
het feit dat hiervoor onteigeningen noodzakelijk
zullen zijn, zal het project over meerdere begro-
tingsjaren moeten worden gespreid. In de huidige
stand van het dossier is het niet mogelijk om meer

informatie te geven over de verdere uitvoering van
dit project.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jan Loones tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie en tot de heer Paul
Van Grembergen, Vlaams minister van Binnen-
landse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en
Buitenlands Beleid, over de gevolgen van een nieu-
we retributie van het Vlaams Gewest in verband
met de inname van grond langs gewestwegen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Loones tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie en tot de heer Van Grembergen, Vlaams
minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de
gevolgen van een nieuwe retributie van het Vlaams
Gewest in verband met de inname van grond langs
gewestwegen.

Minister Stevaert antwoordt tevens in naam van
minister Van Grembergen.

De heer Loones heeft het woord.

De heer Jan Loones : Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, mijn vraag gaat over de wacht-
huisjes. Ik ben geïnteresseerd in de evolutie terza-
ke. Aan minister Landuyt werden hierover actuele
vragen gesteld in de plenaire vergadering, maar ik
wil ze aan u stellen, daar ik meen dat u terzake be-
voegd bent. Ik heb ze ook gesteld aan minister Van
Grembergen, omdat het hier ook gaat over ge-
meentefinanciën.

Het Vlaams Gewest zou overwegen om belastin-
gen te heffen op de inkomsten terzake. Nu komt
dit toe aan de gemeenten. Klopt het dat men dit
overweegt ? Is er overleg geweest met de gemeen-
ten over die retributie ? Hoe komt men nu plots op
dat idee ? Wat zult u doen om de nadelen van deze
retributie te verhelpen en tegemoet te komen aan
de bekommernissen van de reclamebureaus ? Bent
u het met me eens dat het zomaar afnemen van de
inkomsten van steden en gemeenten zeker geen
oplossing is ? Wat kunt u ondernemen om daar re-
kening mee te houden ?
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We moeten rekening houden met het feit dat te
hoge belastingen de aantrekkingskracht voor het
inrichten van die schuilhokjes doen afnemen, zodat
de infrastructuur eronder lijdt. Ik ben zelf op ge-
meentelijk vlak actief op dit punt. We bevinden ons
in de onderhandelingsfase. Ik weet dus zeer goed
welke prijs men betaalt voor een reclamepaneel.
Dat verschilt natuurlijk van gemeente tot gemeen-
te. Ik weet dat de gemeenten dit goed in de hand
houden. Ze gaan zeer gedetailleerd na waar er een
inplanting kan zijn. Dat zal ook wel verschillen
naargelang de gemeente. De wachthokjes staan
zeer vaak aan gewestwegen, maar ook aan andere
wegen. Alle verschuivingen inzake bronnen van in-
komsten zorgen voor problemen voor de gemeen-
ten. Het gaat hier toch soms over belangrijke be-
dragen. Dit moet een zorg voor het gewest zijn. Ik
wil dus op de eerste plaats weten wat de Vlaamse
regering van plan is.

De voorzitter : De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie : Ons stadsbestuur heeft ook
een aantal bushokjes geplaatst, met een commer-
ciële firma. Om commerciële redenen zou die
firma slechts op een aantal plaatsen dergelijke hok-
jes zetten. Het is aan het gemeentebestuur om die
firma ertoe te verplichten hokjes te plaatsen op
minder commerciële plaatsen, die voor de inwo-
ners heel belangrijke opstapplaatsen zijn. We heb-
ben dat zo gedaan. Bij ons is dat perfect gegaan.
Het was een vorm van privaat-publieke samenwer-
king – de formule die door sommigen zo wordt be-
geerd – en misschien wel de eerste in Vlaanderen.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Het zogenaamde retribu-
tiebesluit, een uitvoeringsbesluit van het decreet
van 18 december 1992 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1993, dat in werking
trad op 1 juni 2002, is gebaseerd op een ontwerp
van 1994, dat op zijn beurt geïnspireerd was door
een omzendbrief van 1930. Het principe van de
vergunnings- en vergoedingsplicht voor het privé-
gebruik van het openbaar domein is derhalve niet
nieuw, maar sluit daarentegen aan bij reeds lang
bestaande regelingen.

De tarieven bepaald in de versie van 1994 waren
alleszins niet uit de lucht gegrepen, maar geënt op
de vigerende wetgeving of administratieve gebrui-
ken. De basisteksten werden onder mijn impuls op-
gevist en herwerkt na de raadpleging van de voor-
naamste doelgroep, namelijk de nutsmaatschappij-

en als houders van vergunningen voor leidingen en
netwerken. Het bleek onbegonnen werk om over-
leg te plegen met alle actoren die een precaire ver-
gunning vragen.

Schuilhuisjes ten behoeve van het openbaar ver-
voer zijn niet vergunnings- en cijnsplichtig indien
ze geen inkomsten genereren voor de gemeente of
de vervoermaatschappij. In het andere geval is een
kosteloze privé-ingebruikname van het openbaar
domein toch niet verenigbaar met het principe van
de collectieve bestemming van het domeingoed.
De tarieven vervat in het retributiebesluit voor de
plaatsing van een schuilhuisje en het aanbrengen
van reclame stemmen overeen met de initiële ver-
goedingen van 1994.

Ik ben bereid tot een objectiveringsdiscussie met
de sector. Op 5 juni jongstleden vond trouwens
reeds een eerste constructief overleg plaats tussen
een delegatie van de betrokken reclamebureaus en
mijn administratie. Het privé-gebruik van het
openbaar domein kan bovendien ook worden toe-
gestaan in de vorm van een concessie. Dit admini-
stratief contract valt buiten het toepassingsgebied
van het retributiebesluit.

Ik wil benadrukken dat de vergoeding geen fiscaal
karakter heeft maar een retributie is, als elementai-
re tegenprestatie voor het precaire recht van de
vergunninghouder om het openbaar domein van
het Vlaams Gewest exclusief in gebruik te nemen.
Het betreft een fundamenteel beginsel, daar de ge-
lijkheid van de burgers voor de openbare lasten
vereist dat er voor het privé-gebruik wordt betaald.
Uit dit alles blijkt duidelijk dat men geenszins kan
stellen dat het Vlaams Gewest zomaar inkomsten
afneemt van de gemeentebesturen. Dit belet niet
dat ik reeds aankondigde hierover te willen over-
leggen met de steden en gemeenten.

Voor ons gaat het niet om die opbrengst. We willen
de afspraak maken dat de opbrengst integraal zal
terugvloeien naar die stad of gemeente waar het
schuilhuisje zich bevindt. Daar gaat het dus niet
over. Waar het wel over gaat is het volgende. Een
aantal diensten worden geliberaliseerd als gevolg
van de Europese regelgeving. Als er sprake is van
geliberaliseerde diensten, dan moet er worden be-
taald voor het gebruik van het openbaar domein.
Daar kunnen we geen onderscheid in maken.

Ik wil dat dit transparant gebeurt. Ik neem aan dat
dit heel goed verloopt in uw gemeente. Maar ik
weet dat in sommige gemeenten afspraken worden
gemaakt over vormen van sponsoring en dergelij-
ke. Dat wens ik niet. Het moet duidelijk zijn dat de
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gemeente daarvoor moet worden vergoed. Ik wil
niet dat men doorgaat met dat soort sponsoring-
toestanden. Het gaat hier tenslotte over gewestwe-
gen. Als men het heeft over schuilhokjes waar spra-
ke is van reclame, dan moet er sprake zijn van een
redelijke tarief. De firma’s in deze sector zijn be-
kend. Vaak ziet men een zeer oneigenlijk gebruik
van de financiële middelen die daar worden gege-
nereerd. Voor het overige heb ik dus geen enkel
geloofspunt, maar ze zullen een redelijke prijs
moeten betalen. Er moet wel transparantie zijn.

De voorzitter : De heer Loones heeft het woord.

De heer Jan Loones : Ik noteer met zeer veel ge-
noegen dat de minister gesprekken aankondigt,
ook met de gemeenten. Belangrijker is dat het niet
de bedoeling is om geld af te nemen van de ge-
meenten.

Mijnheer de minister, die transparantie moet er so-
wieso zijn, lijkt me. Niemand kan zomaar gebruik

maken van een gewestweg zonder de toelating van
uw administratie. De contracten waarin de vergoe-
dingen worden vastgelegd zijn openbaar. Het gaat
over niet-geheime sponsorcontracten, voor zover
ik weet. Ik ken de onderhandelingen zoals die bij
ons verlopen. In de contracten moet de tegenpres-
tatie uiteraard zeer duidelijk worden vermeld.
Transparantie zal steeds meer worden gerealiseerd
door de hevigheid waarmee de beide firma’s in
kwestie elkaar beconcurreren. Wellicht zal er geen
enkel contract meer worden afgesloten zonder dat
er een dreiging is van een procedure voor de Raad
van State. Een gemeente kan het zich niet meer
veroorloven om daarover geheime afspraken te
maken. Dit kan bijdragen tot de transparantie. Als
dit de bedoeling is van het beleid, dan zijn we het
daar uiteraard mee eens.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 11.16 uur.
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