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VOORZITTER : Mevrouw Wivina Demeester-De
Meyer

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 16.18
uur.

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de
heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over de subsi-
dieregeling voor containervervoer en de gevolgen
hiervan voor de binnenvaart

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Decaluwe tot de heer Bossuyt, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de subsidieregeling voor container-
vervoer en de gevolgen hiervan voor de binnen-
vaart.

De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, de federale regering heeft in
januari aangekondigd een bedrag van 30 miljoen
euro per jaar vrij te maken voor een subsidierege-
ling, waarbij in een subsidie wordt voorzien aan de
NMBS voor elke container die per spoor wordt
vervoerd over een traject van meer dan 50 kilome-
ter. De federale regering hoopt hiermee 200.000
TEU extra naar het spoor te brengen. De vraag is
maar of die 200.000 TEU van de weg zullen wor-
den gehaald. De kans is immers reëel dat dit voor
een groot stuk ten koste van de binnenvaart zal
gaan.

Zowel de wegtransporteurs als de binnenvaartsec-
tor zijn misnoegd over deze subsidiëring. Er zijn al
klachten ingediend bij de Europese Commissie. Ik
hoor ook dat de binnenvaartterminal-operatoren
overwegen om een klacht in te dienen.

Het aandeel van het spoor in de modal split van
het goederenvervoer per spoor is te laag en zou in-

derdaad moeten worden opgekrikt. Het is positief
dat wordt nagedacht over manieren om meer con-
tainers per spoor en via de binnenvaart te vervoe-
ren. Nu hebben we te maken met een specifiek
probleem. De binnenvaartsector vreest concurren-
tieproblemen.

De binnenvaart in Vlaanderen haalt zonder recht-
streekse subsidiëring meer dan 250.000 TEU van
de weg. Mijnheer de minister, uw voorganger heeft
enorme stimuli gegeven aan de binnenvaart door
de verlaging van de vaarrechten en het programma
voor de bouw van kaaimuren in PPS-projecten. De
keerzijde van de medaille is dat de operators bij 
trafiekverlies zullen worden geconfronteerd met
boeteclausules.

Het mobiliteitsbeleid moet tot doel hebben om
zowel met het binnenvaart- als het spoortransport
een groter aandeel te realiseren in de modal split
voor het goederenvervoer, complementair aan het
wegtransport, maar het gaat om concurrentiever-
valsing. Het lijkt ons beter om de 30 miljoen euro
aan te wenden voor de bouw, het onderhoud en de
exploitatie van overslagterminals, zowel voor de
binnenvaart als voor het spoor.

Mijnheer de minister, werd u geraadpleegd bij de
beslissing van de federale regering om het contai-
nervervoer per spoor te subsidiëren ? Welk stand-
punt hebt u hieromtrent ingenomen ? Gaat u ak-
koord met de stelling dat de federale subsidiëring
het Vlaams binnenvaartbeleid doorkruist en in ge-
vaar brengt ?

Hoe wilt u verhinderen dat de containerterminals
voor de binnenvaart het slachtoffer worden van de
subsidies en geconfronteerd zullen worden met de
boeteclausules indien ze te weinig goederenstro-
men kunnen genereren door de gesubsidieerde
concurrentie ?

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.



Minister Gilbert Bossuyt : Mevrouw de voorzitter,
geachte leden, mijnheer Decaluwe, vooraleer op de
concrete vragen te antwoorden, kan ik u geruststel-
len.

De Vlaamse regering deelt de dubbele bekommer-
nis die u hebt uitgedrukt. De overheid moet inder-
daad verdere inspanningen ondernemen om het
sterk groeiend containerverkeer over land, in aan-
sluiting op het zeevervoer, zoveel mogelijk met mi-
lieuvriendelijke vervoermiddelen te doen afwikke-
len, met name met het spoor of met de binnen-
vaart. Bovendien mag de subsidie aan de NMBS en
mogelijke andere toekomstige spoorwegoperato-
ren niet leiden tot een nadelige verschuiving van
binnenvaarttrafiek naar de spoorweg. Dit zou im-
mers voorbijgaan aan de essentiële doelstelling van
de subsidie, namelijk het bevorderen van de mi-
lieuvriendelijke vervoerswijzen voor het achter-
landvervoer van containers.

De subsidie van het containervervoer per spoor ligt
in de lijn van het Witboek van de Europese Com-
missie die de transfer van vervoer aanmoedigt van
de weg naar vervoerswijzen die meer het leefmilieu
eerbiedigen, en dit alles onder rechtvaardige con-
currentiële voorwaarden.

De voorgestelde subsidiëring houdt in concreto
enerzijds het toekennen in van een vast bedrag per
overslag en anderzijds het verminderen van de
heffing voor het gebruik van de spoorweginfra-
structuur, en dit voor het intermodaal UTI-ver-
voer, dit is het vervoer van containers, wisselbak-
ken of opleggers, tussen twee bedieningspunten op
Belgisch grondgebied, waarbij de afstand meer dan
50 kilometer bedraagt.

De federale overheid heeft wel degelijk het advies
van de gewesten gevraagd over het wetsontwerp en
over het ontwerp van koninklijk besluit betreffen-
de de promotie van het gecombineerd goederen-
vervoer per spoor. Deze aanvraag gebeurde in toe-
passing van artikel 6 paragraaf 4 van de bijzondere
wet van 1988. Zij werd ingediend op 5 maart 2004
en wordt ter beslissing voorgelegd op de eerstko-
mende ministerraad van de Vlaamse regering. De
Vlaamse regering heeft in deze zaak dus nog geen
standpunt ingenomen. Daarnaast maakte deze
maatregel, omwille van het feit dat het gaat om
staatssteun, het voorwerp uit van raadpleging en
notificatie van de Europese Commissie.

Ik heb dit dossier met een gunstig advies aan de re-
gering overgemaakt om volgende redenen. Ten eer-
ste heeft de subsidie tot doel de bestaande spoor-
wegtrafiek te behouden. Zij was noodzakelijk ge-

worden omdat de NMBS deze trafieken thans in
vele gevallen met verlies exploiteert. Ten tweede is
het wenselijk en zelfs noodzakelijk dat de spoor-
weg een wezenlijk aandeel opneemt in de verdere,
sterke groei van het containerverkeer.

Ten derde is het niet de bedoeling dat de spoorweg
de binnenvaarttrafiek zou beconcurreren, terwijl
de Vlaamse regering in de voorbije jaren – met suc-
ces – heel wat inspanningen deed om het gebruik
van de binnenwateren te bevorderen, onder meer
door het afschaffen van de vaartrechten en door
het stimuleren van de bouw van kaaimuren en
overslagterminals. In deze optiek zal ik, ingaand op
een suggestie van de Inspectie van Financiën in
haar advies op dit dossier, aan de Vlaamse regering
het akkoord vragen om een voorstel tot subsidië-
ring van de overslagkosten van het vervoer te
water aan de Vlaamse regering voor te leggen. Als
de Vlaamse regering met dit principe instemt, zal
het nodige onderzoek zeer spoedig worden uitge-
voerd en een concreet voorstel worden uitgewerkt.

Het is ook mijn overtuiging dat de subsidiëring van
het spoor minder verregaande en minder nefaste
effecten zal hebben op de concurrentie met andere
vervoerswijzen, om volgende redenen. Ten eerste is
ze niet van toepassing op trafieken op een afstand
korter dan 50 kilometer, waar het wegtransport
sterk aanwezig is, en ook niet op internationale tra-
fieken. Ten tweede is niet overal vervoer per spoor
en per binnenschip mogelijk, in tegenstelling tot
het wegtransport. Het spoor en de binnenvaart zijn
niet op dezelfde relaties actief of hebben op deze
relaties niet evenveel reservecapaciteit en overslag-
mogelijkheden.

Ten derde gaat het hier om een uitgesproken groei-
markt in het goederenvervoer waar er veel werk is
en zal blijven voor alle vervoerswijzen. De over-
heid moet er alleen over waken dat dit vervoer niet
eenzijdig naar de weg zou gaan. Dit zou trouwens
zeer nadelige gevolgen hebben voor het wegver-
voer in zijn geheel, omdat ons hoofdwegennet de
verwachte bijkomende trafieken gewoon niet aan-
kan. Ten vierde zijn er naast de prijs heel wat ande-
re factoren die de keuze van een vervoerswijze in
de hand werken, factoren die te maken hebben met
de kwaliteit van de dienstverlening, stiptheid en be-
trouwbaarheid en met de aanwezige voorzieningen
om het vervoer daadwerkelijk mogelijk te maken.
Op dit laatste vlak is er in de sector van de binnen-
vaart de jongste jaren duidelijk vooruitgang ge-
boekt.

Ik zag dan ook geen redenen om mij negatief op te
stellen tegenover het initiatief van de federale
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overheid om het binnenlands containervervoer per
spoor te subsidiëren. Integendeel, indien we ook
voor de waterwegen een subsidiëring van de over-
slagkost kunnen organiseren, zal dit ten goede
komen aan de algemene mobiliteit in Vlaanderen.
Het is precies de overslag van de ene transportmo-
dus naar de andere die een normale concurrentie
met het wegverkeer scheeftrekt. Pas als deze bijko-
mende overslagkost wegvalt, kan worden gespro-
ken van een eerlijke concurrentie tussen de ver-
schillende transportmodi.

Dit initiatief ligt trouwens in de lijn van wat Vlaan-
deren als een goed mobiliteitsbeleid aanziet. Gelet
op de enorme groei die wordt verwacht voor het
goederenvervoer, zie ik dan ook geen enkel pro-
bleem in verband met de engagementen van de be-
drijven bij de bouw van hun kaaimuur om gedu-
rende 10 jaar een minimale hoeveelheid goederen
via de waterweg te vervoeren.

In de praktijk stellen we vast dat er geen enkele
bedrijf moeite heeft met die garantie van een mini-
male hoeveelheid gedurende 10 jaar, integendeel,
ze vervoeren veel meer. Op basis van de situering
van de bedrijven blijkt duidelijk dat er geen sprake
is van concurrentie met het spoor. Ik zou heel
graag een dergelijke subsidiëring invoeren, niet om
de een of andere te benadelen. Ik denk dat we een
goede mix moeten hebben van maatregelen voor
de binnenvaart, het spoor en het wegennet, anders
raken we hopeloos in de knoei. Dat betekent dat er
voor het aanbod van de binnenvaart nog iets moet
gebeuren.

Het stemt me gelukkig dat de NMBS wakker
schiet en zich aansluit bij de economische nood-
wendigheden die we in Vlaanderen ondervinden.
Ik denk dat er in de toekomst interessante vormen
van samenwerking mogelijk zullen zijn, zeker tus-
sen spoor en binnenvaart. Dat zal niet nadelig zijn
voor het wegvervoer, integendeel.

De voorzitter : De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Het kan zalf op de
wonde voor de binnenvaart zijn dat men wil kijken
naar een nieuwe subsidiëring voor overslag naar de
binnenvaart.

De subsidieregeling is nog niet operationeel, we
kunnen de invloed op de trafiek dus nog niet zien.
Mocht blijken dat er toch negatieve elementen op-
duiken op de trafiek, dan moeten we de moed heb-

ben om dit te bekijken. Misschien is er wel een be-
langenconflict in de maak, maar we zullen wachten
tot de Europese instanties een advies hebben gege-
ven.

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Ik zou graag hebben dat
u vertrekt van de wetenschap dat er geen concur-
rentie is. De binnenvaartsector staat volgens mij
volledig achter het beleid. De notificatie aan Euro-
pa is verplicht.

Wij werken aan een eenheid van tarieven voor de
binnenvaart op ons grondgebied. We zouden graag,
gezien de opportuniteit, in een tegemoetkoming
voorzien. Dat zal absoluut geen concurrentie geven
tussen spoor en binnenvaart omdat de sites die ze
bedienen, niet concurrentieel bij elkaar liggen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé tot de
heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over de minder-
hindermaatregelegen voor de werken aan de Ant-
werpse Ring, meer specifiek over de bereikbaar-
heid van het Sportpaleis en de parkeermogelijkhe-
den in de omgeving

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Caluwé tot de heer Bossuyt, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de minder-hindermaatregelegen voor
de werken aan de Antwerpse Ring, meer specifiek
over de bereikbaarheid van het Sportpaleis en de
parkeermogelijkheden in de omgeving.

De heer Caluwé heeft het woord.

De heer Ludwig Caluwé : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, hoewel de zomer-
maanden traditioneel rustige maanden zijn voor de
activiteiten in het Sportpaleis, zijn nu al een aantal
evenementen gepland die zullen plaatsvinden tij-
dens de onderhoudswerkzaamheden van de ring en
die heel wat mobiliteit zullen genereren. In sep-
tember zijn er bijvoorbeeld de Studio 54-avonden,
en in oktober start de Night of The Proms opnieuw
met een hele reeks concerten. Ongetwijfeld wordt
de agenda de komende maanden verder aange-
vuld.
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De succesvolle uitbating van het Sportpaleis sinds
1997 creëert nu reeds een mobiliteitsinfarct in de
wijde omgeving telkens als er een activiteit plaats-
vindt. Het management van het Sportpaleis is zich
hier ten volle van bewust en zoekt actief mee naar
oplossingen. Hoewel de bezoekers van het Sport-
paleis over het algemeen weinig hinder ervaren
van de mobiliteit, kunnen we niet om de vaststel-
ling heen dat evenementen nu reeds haast elke
keer voor files zorgen aan de afrit op de Antwerpse
ring richting Nederland. Bovendien is er heel wat
overlast van wagens op zoek naar een parkeer-
plaats in de woonomgeving van het Sportpaleis.
Volgens berekeningen van het management is er
een tekort van ruim 1.600 parkeerplaatsen.

Ook de alternatieven worden reeds druk gebruikt.
Op twee jaar tijd is het gebruik van het openbaar
vervoer naar het Sportpaleis verdubbeld, in die
mate dat De Lijn voor het metrovervoer aan haar
maximale capaciteit zou zitten en uitbreiding via
dat transportmiddel niet voor de hand ligt. De
kwaliteit zou eronder lijden omwille van te lange
wachttijden. Dit is zo, nog zonder dat werken aan
de ring bezig zijn.

Wellicht kan De Lijn nog extra bezoekers vervoe-
ren naar het Sportpaleis, bijvoorbeeld vanaf Melse-
le, waardoor bezoekers uit Oost- en West-Vlaande-
ren de Antwerpse ring en alternatieve wegen niet
hoeven te gebruiken. Het management zoekt actief
naar oplossingen voor de parkeerdruk. Het Sport-
paleis stelt voor om de parking Ten Eeckhove te
optimaliseren, en een parkeerterrein aan te leggen
ter hoogte van de Carettestraat en op de terreinen
van Vamo Mills. Bovendien wil het Sportpaleis in-
vesteren in dynamische parkeeraanduidingen. Dit
stuit op een veto van de politie, omdat het niet het-
zelfde, maar een duurder systeem is dan in het
stadscentrum wordt gebruikt.

De ligging van het terrein aan de Carrettestraat
lijkt niet geschikt voor parkeerdoeleinden en valt
moeilijk in te passen in de mobiliteitsplannen voor
de omgeving. De terreinen van Vamo Mills zijn in-
dustriegrond in eigendom van de Dienst voor de
Scheepvaart, in het kader van de toekomstige ver-
breding van het Albertkanaal. De bestaande par-
king Ten Eeckhove is eigendom van het Vlaams
Gewest, en wordt beheerd door De Lijn. Tijdens de
werken aan de ring zou deze parking opgeofferd
worden als werkzone, waardoor die voor de duur
van de werken, minstens gedeeltelijk, onbeschik-
baar zal zijn.

Ook de stad Antwerpen heeft, bij monde van de
bevoegde schepen, het signaal gegeven dat ze iets
wil doen aan de parkeerdruk in de omgeving. Er
werd aangekondigd dat de stad bij manifestaties de
woonstraten wil afsluiten voor parkingzoekers.

Mijn vragen gaan zowel over de structurele mobili-
teitsoverlast als over de bereikbaarheid van het
Sportpaleis tijdens de werken aan de ring. Het is
duidelijk dat alle denksporen in verband met op-
en afrittencomplexen invloed zullen hebben op de
bereikbaarheid van het Sportpaleis. Ook de ondui-
delijkheden over de toekomstige rol van de brug-
gen over het Albertkanaal maken het moeilijk om
een totale mobiliteitsvisie voor de omgeving van
het Sportpaleis te ontwikkelen. Mijnheer de minis-
ter, wordt er, bijvoorbeeld met de provincie, de
stad, de districten en het management van het
Sportpaleis, gewerkt aan een mobiliteitsplan om de
bereikbaarheid van het Sportpaleis te garanderen
met een minimum aan overlast ?

Bij twee van de genoemde parkings is het Vlaams
Gewest betrokken partij. Bestaat de mogelijkheid
om het door De Lijn beheerde parkeerterrein van
Ten Eeckhove structureel ter beschikking te stellen
van het Sportpaleis ? Nu gebeurt dit ad hoc. De
Dienst voor de Scheepvaart heeft te kennen gege-
ven dat onder bepaalde voorwaarden een parking
op de terreinen van Vamo Mills mogelijk is. Dit
strookt echter niet met de inkleuring op het ge-
westplan. Mijnheer de minister, is dit nog een mo-
gelijkheid ?

Uit onderzoek bij de bezoekers van het Sportpaleis
blijkt dat er weinig klachten zijn over de mobiliteit.
De bezoekers zijn er zich, terecht, van bewust dat
het normaal is om even in de file te staan als 15.000
mensen op een bepaald uur ter plaatse moeten ge-
raken. De gebruikers van de ring en de wegen in de
omgeving van het Sportpaleis ervaren meer hinder.
De drukte leidt tot verkeersonveilige situaties. De
files aan de afrit staan bovendien vaak ook op de
pechstrook. Mijnheer de minister, wordt bij de her-
inrichting van de ring rekening gehouden met de
piekdrukte bij manifestaties in het Sportpaleis ?
Op welke manier en met welke maatregelen ?

De Lijn lijkt voor de premetro aan haar maximum-
capaciteit te zitten. Klopt dit ? Kunnen er nog extra
trams ingelegd worden bij manifestaties in het
Sportpaleis ? Behoren extra bussen, die een ver-
binding maken met parkings op een grotere af-
stand, tot de mogelijkheden ? Werd dit onder-
zocht ?
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De situatie is uiteraard nog meer urgent tijdens de
werken aan de ring. Hoewel de werken gebeuren
tijdens het laagseizoen van de activiteiten van het
Sportpaleis, zullen er toch manifestaties plaatsvin-
den. Mijnheer de minister, hoe kan worden gega-
randeerd dat de bezoekers van deze manifestaties
het Sportpaleis kunnen bereiken ? Werd hiermee
rekening gehouden bij de minder-hindermaatrege-
len ? Wordt hierbij gedacht aan extra verbindingen
via de premetro en de bussen van De Lijn ? De
afrit aan het Sportpaleis zal, net als de andere op-
en afritten, worden afgesloten tijdens de werken.
Hoe zal het autoverkeer toch aan het Sportpaleis
kunnen geraken ? Worden hiervoor alternatieve
routes voorgesteld ? Zo ja, welke ?

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Mevrouw de voorzitter,
collega’s, in de ontwerpen van het Masterplan Ant-
werpen – de aanpassing aan de Singel, de aanleg
van de Oosterweelverbinding, de aanpassing van
de bruggen over het Albertkanaal, enzovoort –
wordt uiteraard grote aandacht besteed aan de be-
reikbaarheid van het Sportpaleis en de wijk er-
rond. Het Vlaams Gewest neemt het aspect van de
bereikbaarheid integraal mee in de studie over
deze projecten.

De heraanleg van de R1 verandert niets aan de
huidige inrichting. Mogelijke ingrepen om het
Sportpaleis beter bereikbaar te maken zijn dus niet
gebonden aan de heraanleg van de ring. Nu reeds
worden alternatieve wegen naar het Sportpaleis
aangegeven met behulp van variabele signalisatie.
Dit zal ook tijdens de werken het geval zijn.

Het Vlaams Gewest heeft zeer weinig gronden ter
beschikking om de renovatiewerken van de ring uit
te voeren. Voor zowat alle sites rond de ring, zelfs
op bepaalde taluds, zijn er problemen om ze bruik-
baar te maken voor activiteiten voor de renovatie
van de R1. Alle mogelijke restricties door de wet-
geving inzake ruimtelijke ordening en milieu en
natuur verhinderen dit gebruik. Het is niet aange-
wezen om deze activiteiten uit te voeren op plaat-
sen die verder verwijderd zijn van de ring, want dit
genereert bijkomende trafieken en zorgt voor leve-
ringsproblemen op de werf, zodat de termijn van
de werken ontoelaatbaar kan uitlopen. Het Vlaams
Gewest heeft er dus voor gekozen om de parking
Ten Eeckhove te gebruiken tijdens de werken aan

de ring, temeer omdat het Vlaams Gewest eigenaar
is van deze parking.

De Lijn zal door de aankoop van nieuw materieel
bijkomende mogelijkheden kunnen aanbieden
voor het Sportpaleis. Nu reeds wordt 18 percent
van de bezoekers van het Sportpaleis met het
openbaar vervoer vervoerd. Gebruik maken van de
overstapparkings op Linkeroever en van de par-
kings die in het kader van het minder-hinderpro-
gramma worden aangelegd, kan hierbij helpen.
Momenteel wordt overleg gepleegd tussen het
Sportpaleis en De Lijn, om de bereikbaarheid van
het Sportpaleis met het openbaar vervoer nog ver-
der te verbeteren.

Zoals voor veel andere bedrijven, worden door de
Mobiliteitscentrale en het minder-hinderbureu ook
voor het Sportpaleis ‘bereikbaarheidsgidsen’ ge-
maakt. Het Sportpaleis kan deze gidsen gebruiken
om haar klanten tijdens de werken aan de ring in
te lichten over de mogelijkheden om het Sportpa-
leis te bereiken via alternatieve routes en met het
openbaar vervoer. Ook de bereikbaarheidsma-
nager zal in de nabije toekomst nog initiatieven
nemen om voor specifieke evenementen goede af-
spraken te maken met het Sportpaleis.

We doen het mogelijke. Mijnheer Caluwé, de pro-
blematiek die u naar voren brengt, doet zich ook
voor bij andere bedrijven.

De voorzitter : De heer Caluwé heeft het woord.

De heer Ludwig Caluwé : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord, maar ik vind het weinig
concreet. De vragen over de specifieke problema-
tiek van het Sportpaleis worden niet direct behan-
deld, alhoewel die toch afwijkt van het gewone
woon-werkverkeer en de problemen voor klanten
en leveranciers van een normaal bedrijf. Het gaat
hier over verplaatsingen op piekmomenten.

Er moeten minstens busverbindingen komen van
de extra parkings naar het Sportpaleis. Dit moet
ook gecommuniceerd worden, zodat er bij grote
manifestaties gebruik van kan worden gemaakt.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 16.41 uur.
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