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Voorzitter: de heer Marc van den Abeelen

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 14.14 
uur.

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den 
Eynde tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister 
van Openbare Werken, Energie, Leef milieu en 
Natuur, over de leegstand van de park&ride-par-
kings die naar aanleiding van de minder-hinder-
maatregelen in Antwerpen werden aangelegd

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg van 
mevrouw Van den Eynde tot de heer Peeters, Vlaams 
minister van Openbare Werken, Energie, Leef milieu 
en Natuur, over de leegstand van de park&ride-par-
kings die naar aanleiding van de minder-hinder-maat-
regelen in Antwerpen werden aangelegd.

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, geachte collega’s, de 
eerste fase van de werken aan de Antwerpse ring is 
afgelopen. De komende dagen zullen de op- en uitrit-
ten een voor een opnieuw worden opengesteld. Daar-
na beginnen de werken aan hun winterslaap.

In het kader van de heraanleg van de Antwerpse ring 
werden minder-hindermaatregelen uitgewerkt. Van-
daag wil ik het hebben over een maatregel ervan: de 
park&ride-parkings. In de Antwerpse rand werden 
er heel wat aangelegd. Pendelaars zouden hun voer-
tuig op die parkings moeten kunnen achterlaten, en 
er zouden dan onmiddellijke aansluitingen van het 
openbaar vervoer naar de stad voorhanden zijn. Ui-
teraard is de aanleg ervan een goede maatregel om 
de verkeersstroom van en naar Antwerpen te vermin-
deren. Toch stel ik me vragen bij de werking en de 
instandhouding van een aantal van die parkings.

Sommige parkings, zoals de park&ride-parking op 
de N177 in Kontich, zijn zeer slecht gelegen. Die 
parking heeft geen aansluiting op het openbaar ver-
voer. Andere, zoals die van de Rozemaai in Ekeren en 
Wolfstee in Herentals, kennen niet veel succes. Weer 
andere, zoals die in Merksem en die aan de E19 in 
Kontich, scoren erg goed en nopen tot een uitbrei-
ding. Vermits de volgende fase van de werken pas in 
de zomer van 2005 begint, is het belangrijk om nu al 
de minder-hindermaatregelen te evalueren.

Mijnheer de minister, zijn er resultaten over het ge-
bruik van de park&ride-parkings beschikbaar? Had 
elke park&ride-parking een onmiddellijke aanslui-
ting op het openbaar vervoer? Zullen slecht functio-
nerende park&ride-parkings in hun oorspronkelijke 
staat worden hersteld? Zo ja, over welke parkings 
gaat het dan? Kunt u mij meedelen hoe de globale 
evaluatie van de minderhindermaatregelen zal ge-
beuren?

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, geachte collega’s, ik heb geen 
vragen, maar wel enkele bedenkingen. Er zijn zeer 
goede park&ride-parkings in Antwerpen, zoals die 
in Zwijndrecht en op Linkeroever. Maar zonder een 
goed werkend, met een hoge frequentie aangeboden 
openbaar vervoer werkt dat niet.

Misschien moet de administratie Wegen en Verkeer 
eens goed onderzoeken welke criteria ze hanteert om 
een park&ride-parking aan te leggen. Zwijndrecht en 
Linkeroever zijn successen, want om de zeven mi-
nuten komt er een tram voorbij. Bij de aanleg van 
zo’n parking moet er ook voor worden gezorgd dat 
de randvoorwaarden zijn vervuld.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.
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Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, ge-
achte collega’s, u mag er niet te snel van uitgaan dat 
de beslissing over de aanleg van dat soort parkings 
onbezonnen gebeurt. Ik zal in elk geval rekening 
houden met de opmerking van de heer Peumans, en 
misschien kunnen we daar later nog eens op terug-
komen.

Het gebruik van de park&ride-parkings is gemeten. 
Vermits de werken zelf nog maar pas achter de rug 
zijn, zijn de meetresultaten nog niet beschikbaar. Van 
zodra ze beschikbaar zijn, zullen ze aan de commis-
sie worden overgemaakt. Op elk van de parkings is 
in principe in een aansluiting op het openbaar ver-
voer voorzien. Ik bezorg de commissie een overzicht 
van de locaties van deze park&ride-parkings met hun 
aansluiting op het openbaar vervoer. Uitgebreide in-
formatie over de locaties van de park&ride-parkings 
en hun aansluitingen op het openbaar vervoer zijn 
ook terug te vinden op de website www.werkenant-
werpen.be.

Voor een evaluatie van de maatregelen inzake het 
openbaar vervoer verwijs ik u naar bevoegd minis-
ter Van Brempt. Het is nog te vroeg om een defi ni-
tief oordeel te vellen over het functioneren van de 
park&ride-parkings, want alle resultaten over het 
gebruik ervan zijn nog niet beschikbaar. Bijgevolg is 
het ook nog te vroeg om nu al een beslissing te nemen 
over het terug in de oorspronkelijke staat brengen van 
deze locaties. Gezien de belangrijke inspanningen die 
werden geleverd voor de aanleg van deze parkings, 
zullen ze zeker behouden blijven tot na de tweede 
hoofdperiode van de werken aan de ring. Het zou niet 
verstandig zijn om de werken die vanaf volgend jaar 
in de richting van Gent zullen gebeuren, te laten uit-
voeren zonder dat er park & rideparkings voorhanden 
zijn.

Alle genomen minder-hindermaatregelen zullen 
kwantitatief en kwalitatief worden beoordeeld. Ge-
zien de middelen die daarvoor zijn uitgetrokken, is 
dat normaal.

Kwantitatief zal dit gebeuren aan de hand van de 
verzamelde meetgegevens, kwalitatief door middel 
van een uitgebreide bevraging van burgers en doel-
groepen over de hindermaatregel. Sommige mensen 
stellen dat dit moet worden doorgetrokken tot na de 
werken. Zelf ben ik van mening dat wij eerst het ren-
dement ervan moeten onderzoeken, namelijk de rela-
tie tussen de investeringen en de budgetten die eraan 
worden besteed en het gebruik en de effi ciëntie er-

van. Dat moet nog gebeuren, en bijgevolg kan ik pas 
antwoorden als de evaluatieopdracht is beëindigd. Ik 
heb een plannetje van de parkings laten ronddelen zo-
dat u niet telkens op de e-site moet.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het 
woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: U wilt eerst de 
meetresultaten afwachten. Hebt u er weet van wan-
neer u erover zult beschikken?

Minister Kris Peeters: Ik kan er geen exacte datum 
op plakken, maar ik zal geen parking sluiten alvorens 
er objectieve elementen voorhanden zijn om dat te 
doen. Ik heb de opdracht gegeven om de resultaten 
zo snel mogelijk aan mij over te maken. Van zodra 
ik erover beschik, zal ik ze aan deze commissie mee-
delen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Na tuur, over het 
overdragen van de bevoegdheid tot herinrichting 
van gewestwegen naar steden en gemeenten

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg van 
de heer Roegiers tot de heer Peeters, Vlaams minis-
ter van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en 
Na tuur, over het overdragen van de bevoegdheid tot 
herinrichting van gewestwegen naar steden en ge-
meenten.

De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Mijnheer de minister, mijn 
vraag is geïnspireerd door een lokale gebeurtenis, ïnspireerd door een lokale gebeurtenis, ï
maar ik heb de problematiek veralgemeend. Op don-
derdag 7 oktober gebeurde er een fi etsongeluk ter 
hoogte van de Sint-Lievenspoort in Gent. Dit kruis-
punt staat al langer bekend als een zwart punt en is 
ook opgenomen in het onderzoek dat de stad liet ver-
richten naar prioritair uit te voeren wegwerkzaamhe-
den.

De bewuste weg, de kleine ring rond Gent, valt bin-
nen de stadsgrenzen maar onder de bevoegdheid van 
het Vlaamse Gewest. Er zijn heel wat knelpunten op 
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de ring zoals de Dampoort, de Keizerspoort, de Sint-
Lievenspoort, de Heuvelpoort, de Kortrijksepoort, 
de Bijloke of de Gasmeterlaan. De herinrichting van 
deze punten zou zo snel mogelijk moeten worden 
aangevat. Er bestaan zeker heel wat gelijkaardige 
voorbeelden en zwarte punten in tal van andere ge-
meenten. Er wordt nogal wat tijd gespendeerd aan het 
overleg tussen de verschillende bevoegde overheden 
om te komen tot een coherent beleid ter zake.

Om een en ander te bespoedigen en omdat steden en 
gemeenten vaak een beter zicht hebben op de ver-
keerssituatie ter plaatse, en de druk van de bevolking 
beter aanvoelen dan een minister in het parlement, 
lijkt het mij nuttig na te gaan of de bevoegdheid niet 
kan worden overgedragen aan die steden en gemeen-
ten, uiteraard met de bijbehorende middelen voor 
aanleg en onderhoud.

Kan de bevoegdheid over bepaalde gewestwegen 
worden overgedragen aan de gemeenten, uiteraard 
indien zij hierin geïnteresseerd zijn? Weet u of be-ïnteresseerd zijn? Weet u of be-ï
paalde steden en gemeenten daar vra gende partij voor 
zijn? Bent u bereid deze overdracht gemakkelijker te 
maken, en op welke wijze zou dat kunnen gebeuren? 
Bent u het met mij eens dat hierdoor veel tijd kan 
worden gespaard en er een eenheid van beleid kan 
worden gevoerd? Bent u in voorkomend geval bereid 
om die bevoegdheid gepaard te laten gaan met de 
overdracht van bijbehorende fi nanciële middelen?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer Roegiers, ik zal uw 
vragen kort maar duidelijk trachten te beantwoorden. 
De mogelijkheid bestaat inderdaad om gedeelten of 
hele gewestwegen over te dragen aan geïnteresseerde ïnteresseerde ï
gemeenten. Dat houdt in dat de volledige eigendom 
van deze wegen of wegvlakken wordt overgedragen. 
Als deze wegen op het moment van de overdracht 
niet in goede staat verkeren, bestaat zelfs de moge-
lijkheid dat het Vlaamse Gewest een fi nanciële te-
gemoetkoming betaalt voor het naderhand in goede 
staat brengen van de overgedragen weg of wegvlak-
ken door de gemeenten zelf. Voor de overdracht van 
de gewestwegen naar een gemeente bestaat er zelfs 
een standaardovereenkomst die door het gewest en 
de gemeente moet worden ondertekend.

Wat de tweede vraag betreft of bepaalde steden en ge-
meenten vragende partij zijn, is mijn antwoord ook 

positief. Er zijn momenteel een veertigtal procedures 
aanhangig tussen de vraag voor een eerste principieel 
akkoord tot het verschijnen van de overdracht in het 
Belgisch Staatsblad. Het gaat telkens om beperkte weg-
lengten, meestal enkele honderden meter tot uitzonder-
lijk een paar kilometer. Meestal betreft het lokale wegen. 
Er is naar mijn weten geen gemeente of stad die om een 
grootschalige overname van gewestwegen vraagt.

Meestal voor technische en gespecialiseerde taken, 
zoals het ontwerpen van verkeerslichten, doen som-
mige steden of gemeenten, waaronder de stad Gent, 
een beroep op het Vlaamse Gewest.

Het grootste obstakel bij de overdracht of overname 
van gewestwegen is uiteraard het fi nanciële aspect. 
Ook al wordt de weg vooraf in goede staat gebracht 
of worden de middelen hiervoor mee overgedragen, 
de nieuwe eigenaar moet naderhand instaan voor het 
verdere onderhoud van die weg. Aangezien de hui-
dige overdracht zeer beperkte stukken omvat, wordt 
een ruimere fi nanciële regeling momenteel niet over-
wogen. Bij een eventuele eenmalige en grootschalige 
overdracht zou dat wel kunnen.

De eenheid van beleid wordt op dit moment nage-
streefd door de wegencategorisering zoals die in het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de onderlig-
gende structuurplannen werd uitgetekend. Indien de 
gewestwegen in grote getale aan de gemeenten wor-
den overgedragen, zou die eenheid van beleid er ze-
ker niet eenvoudiger op worden.

Er kunnen investeringsmiddelen worden overdragen, 
maar geen onderhoudsmiddelen. Zodra de wegen 
zijn overgedragen, moet de betrokken gemeente zelf 
voorzien in de nodige middelen om ze te onderhou-
den. Dit houdt een aantal gemeenten dan ook tegen 
om die wegen over te nemen.

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Mijnheer de minister, aan het 
eind van uw antwoord geeft u duidelijk aan waar het 
schoentje eigenlijk knelt. Uw antwoord verbaast me 
dan ook niet. Steden en gemeenten zijn pas bereid om 
de gewestwegen in grotere getale over te nemen als 
daar de nodige middelen voor het onderhoud tegen-
over staan. Voor Gent gaat het om een veel te zware 
fi nanciële last. 

Ik vind het jammer dat we in deze zaak wat verstard 
blijven denken - om het enigszins oneerbiedig uit te 
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drukken. Indien een aantal algemene overeenkom-
sten kunnen worden gesloten, met de overdracht van 
de bijbehorende middelen, dan zou het beleid, zeker 
in dit geval, veel coherenter kunnen worden gevoerd. 
Zo zouden de zwakke weggebruikers beter kunnen 
worden beschermd. Het geheel van trambeddingen, 
fi etspaden, wegen, enzovoort, zou dan immers veel 
eenduidiger kunnen worden aangepakt.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: We zouden wat soepeler kun-
nen denken als we over de nodige middelen zouden 
beschikken. U weet dat we middelen vrijmaken voor 
de zwakke weggebruikers, fi etspaden, enzovoort. 
Misschien moeten we ons veeleer bezinnen over de 
vraag hoe de gemeenten inspelen op die vrijgemaakte 
budgetten.

De heer Jan Roegiers: Ik neem aan dat u tijdens 
deze legislatuur de stad Gent wel een aantal keren 
zult bezoeken. De betrokken schepen zal u wellicht 
eens uitnodigen voor een rondrit op de kleine ring 
rond Gent. U zult dan zien dat er nog heel wat werk 
te verrichten valt.

Ik wil eindigen met een positieve noot. Als de ring 
rond Antwerpen afgewerkt is, kunnen we misschien 
beginnen investeren in een veiligere en betere ver-
keerssituatie in Gent.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 14.34 uur.

__________________________________________

– De interpellatie wordt gehouden om 15.17 uur.

Interpellatie van de heer Jan Penris tot mevrouw 
Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mo-
biliteit, Sociale Economie en Gelij ke Kansen, over 
de mogelijke invoering van een zogenaamde snel-
wegtol

Vraag om uitleg van mevrouw Annick De Ridder 
tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams mi-
nister van Mobiliteit, Sociale Eco nomie en Gelijke 
Kansen, over de implementatie van een Vlaams 
wegenvignet

Vraag om uitleg van de heer Tom Dehaene tot 
mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister 
van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kan-
sen, over het wegenvignet

De voorzitter: Aan de orde is de interpellatie van de 
heer Penris tot mevrouw Van Brempt, Vlaams mi-
nister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelij ke 
Kansen, over de mogelijke invoering van een zoge-
naamde snelwegtol met daaraan toegevoegd de vra-
gen om uitleg van mevrouw De Ridder tot minister 
Van Brempt, over de implementatie van een Vlaams 
wegenvignet, en van de heer Dehaene tot minister 
Van Brempt, over het wegenvignet.

De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, collega’s, de Waalse minister voor 
Infrastructuur en Begroting, de heer Daerden, heeft 
zich onlangs uitgesproken voor de invoering van een 
péage, een soort tolsysteem, op de Waalse snelwegen. 
Dat leid ik tenminste af uit de krantenartikels daar-
over in De Morgen. De Tijd was iets genuanceerder. 
Daar zou minister Daerden hebben gepleit voor een 
wegenvignet. Volgens De Standaard en de Gazet van 
Antwerpen ging het zowel om een wegenvignet als 
om een kilometerheffi ng.

In het Vlaams regeerakkoord is er ook sprake van 
een gelijkaardig systeem. Het gaat dan meer bepaald 
over het wegenvignet waar u echter geen termijn wilt 
op plakken. Nu wordt stilaan duidelijk waarom u dat 
niet wilt. Bladzijde 62 van het regeerakkoord bepaalt: 
‘We streven naar de invoering van het wegenvignet 
ter vervanging van de verkeersbelasting, zodat voor-
taan iedereen, ook buitenlanders, betalen voor het 
gebruik van onze wegeninfrastructuur.’ Dat is een in-
teressant voorstel dat we tijdens het investituurdebat 
hebben gesteund.

Mevrouw de minister, in De Morgen van 14 okto-
ber 2004 vond u het voorstel van uw collega van het 
Waalse Gewest, minister Daerden, een positief sig-
naal. U kunt het Vlaams regeerakkoord pas concreet 
gestalte geven als ook de andere gewesten volgen. 
Het voorstel van minister Daerden en de positieve 
reactie daarop van uw Brusselse collega, minister 
Smet, sterkten u in uw voornemen. Nochtans wou u 
zich volgens De Morgen nog steeds niet uitspreken 
over de concrete vorm die zo’n bijkomende heffi ng 
moest aannemen. Het systeem van het wegenvignet, 
dat onder meer in Zwitserland en Oostenrijk bestaat, 
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is breder dan wat Wallonië nu voorstelt. In onder 
meer Frankrijk en Italië bestaat een systeem van ‘pé-
age’ dat wordt beperkt tot de autosnelwegen. De in-
voering van een wegenvignet is minder omslachtig 
en minder duur dan het bouwen van tolhuisjes zoals 
Wallonië voorstaat.

Een derde mogelijkheid is de elektronische tolhef-
fi ng. In Duitsland wordt daaraan gedacht. Die vorm 
van kilometerberekening schijnt technisch heel moei-
lijk te zijn. We moeten in elk geval niet te lang wach-
ten met het invoeren van een wegenvignet, al was het 
maar omdat de baten daarvan rechtstreeks ten gunste 
kunnen komen van onze infrastructuurinvesteringen.

Mevrouw de minister, waarom wacht u met de invoe-
ring van een wegenvignet tot de twee andere gewes-
ten hun zegen hebben gegeven? Is er een onoverko-
melijk grondwettelijk probleem? De bijzondere wet 
betreffende de fi nanciering van de gewesten en de 
gemeenschappen van 16 januari 1989 bepaalt in arti-
kel 3 dat de volgende belastingen gewestbelastingen 
zijn: de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de 
belasting op de inverkeersstelling en het Eurovignet. 
Ik kan daaruit afl eiden dat de invoering van een we-
genvignet in Vlaanderen geen onoverkomelijk grond-
wettelijk probleem is. Wellicht kunnen uw diensten 
daarover duidelijkheid verschaffen.

Mevrouw de minister, u merkt in het artikel in De 
Morgen op dat de directe realisatie van het wegenvig-
net, los van de mogelijke grondwettelijke problemen, 
ook een Europese component heeft. Dat is de Europe-
se richtlijn 1999/62EG van 17 juni 1999 betreffende 
het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 
infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoer-
tuigen, de zogenaamde Eurovignetrichtlijn.

Momenteel zijn er besprekingen bezig over het voor-
stel tot wijziging van die richtlijn, dat de Europese 
Commissie heeft ingediend op 23 juli 2003. Het gaat 
om de invoering van een Europese kilometertaks. De 
bedoeling is om de nationale systemen voor tolgel-
den en gebruiksrechten te harmoniseren. De tarieven 
moeten voor de gebruikers zo transparant mogelijk 
worden, zodat ze weten waarvoor ze betalen.

De mogelijkheid wordt geboden om heffi ngen te va-
riëren naar het type voertuig, het tijdstip en de plaats 
van gebruik. Duitsland wacht niet op de nieuwe Euro-

pese richtlijn, stapt nu reeds af van het Eurovignetsys-
teem, en vervangt het door een variabel elektronisch 
systeem van kilometerheffi ng. Andere EU-landen 
zullen volgen, maar waarschijnlijk niet voor 2007.

Mevrouw de minister, er is dus een Europees pro-
bleem. Waarom moeten we die wijziging afwachten 
als Duitsland dat ook niet doet? Aangezien u in de re-
geringsverklaring laat inschrijven dat een wegenvig-
net zal worden ingevoerd, kunt u dan nog het Waalse 
voorstel voor een ‘péage’ volgen? Kunt u een wegen-
vignet invoeren als Wallonië en Brussel vasthouden 
aan die ‘péage’ met fysieke barrières? Binnen welke 
termijn kan, gelet op de mogelijke grondwettelijke en 
Europese obstakels, in Vlaanderen een wegenvignet 
worden ingevoerd?

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, het principe van het wegen-
vignet is in het regeerakkoord opgenomen, maar het 
is moeilijk te realiseren als de andere gewesten niet 
meewillen. We zouden een totaal versnipperd land-
schap hebben, waarbij buitenlandse gebruikers ons 
Vlaams wegennet mee moeten betalen en over de 
taalgrens niet meer. Ik ben verheugd te vernemen dat 
uw Waalse en Brusselse collega’s daarin meestappen.

Het verontrust me wel dat er over een ‘péage’ wordt 
gesproken, een soort van snelwegtol op de Waalse 
autosnelwegen. Dat mag niet resulteren in een ver-
kapte belastingsverhoging, want het regeerakkoord 
spreekt heel duidelijk over een invoering ter vervan-
ging van de verkeersbelasting voor de Vlaamse in-
woners. Vlaanderen moet hierin een voortrekkersrol 
vervullen.

Mevrouw de minister, wilt u conform het regeerak-
koord het initiatief nemen om met uw Waalse en 
Brusselse collega’s te overleggen om een eenvormige 
oplossing te zoeken? Is reeds onderzoek verricht naar 
andere mogelijke systemen, zoals rekeningrijden of 
wegentol? Vindt u dat alleen het wegenvignet naar 
Zwitsers model, zoals opgenomen in het regeerak-
koord, een haalbare oplossing is? Kunt u verzekeren 
dat de invoering van zo’n wegenvignet geen verdo-
ken belastingverhoging inhoudt? Kunt u hiervoor een 
timing opstellen? Wilt u dit binnen deze legislatuur 
realiseren?

De voorzitter: De heer Dehaene heeft het woord.
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De heer Tom Dehaene: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, geachte collega’s, ik zal hier 
niet herhalen wat reeds over de voorgeschiedenis is 
verteld. Samen met jullie stel ik vast dat Duitsland 
en Oostenrijk met een variabel systeem werken. De 
Benelux en Denemarken werken met een forfaitair 
bedrag voor het vrachtwagenvervoer, in de vorm van 
een jaarlijkse wegenbelasting. Andere landen werken 
met een péage-systeem.

Ik heb vragen over het vrachtwagenvervoer. Belgi-
sche en Vlaamse vrachtwagenbestuurders hebben het 
vrij gemakkelijk om zo’n vignet aan te kopen, maar 
buitenlanders hebben het soms moeilijk om zo’n vig-
net te bemachtigen. Zou men niet aan alle grensover-
gangen de kans moeten krijgen om zo’n vignet aan 
te kopen? En zou dat ook niet via internet mogelijk 
moeten zijn? Hoeveel controles zijn er sinds 2000 ge-
beurd om na te gaan of het verplicht wegenvignet ook 
effectief is aangekocht? Hoeveel overtredingen zijn 
vastgesteld, en hoeveel daarvan werden begaan door 
ingeschrevenen van Vlaanderen? Op korte termijn is 
het wegenvignet het eenvoudigste systeem om in te 
voeren. Mevrouw de minister, overweegt u ook om 
het Oostenrijkse en Duitse systeem van een variabele 
kilometervergoeding in te voeren?

De voorzitter: Mevrouw Guns heeft het woord.

Mevrouw Dominique Guns: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, geachte collega’s, ook ik vind 
het belangrijk dat goed wordt onderzocht of en hoe 
het wegenvignet moet worden ingevoerd. 

Het vrachtvervoer is een arbeidsintensieve sector. We 
mogen dat vignet dus niet op een lichtzinnige wijze 
invoeren, en we moeten er zeker voor zorgen dat de 
invoering ervan onze eigen vrachtondernemingen 
niet benadeelt. Zo moeten Belgische en Vlaamse 
bedrijven het Eurovignet aankopen, maar vrachtwa-
genbestuurders die uit het buitenland komen, kunnen 
of willen dat niet aanschaffen. Verder is er ook nog 
de BTW op het personenvervoer, in uitvoering van 
artikel 21, paragraaf 3 van het wetboek op de BTW. 
Worden die belastingen geïnd en wordt dat gecontro-ïnd en wordt dat gecontro-ï
leerd?

In Duitsland wordt vanaf 1 januari 2005 het Toll Col-
lect-systeem ingevoerd. Vandaag is het Eurovignet 
van toepassing op de Benelux, Duitsland, Denemar-
ken en wellicht ook Zweden. Stapt Duitsland uit dat 
systeem zodra het land het Toll Collect-systeem in-
voert? Moet dat Eurovignetsysteem dan niet worden 

aangepast? Als alles bij het oude blijft, moeten ge-
bruikers van de Duitse wegen een dubbele belasting 
betalen. Is dat op Europees niveau al onderzocht?

Als bij ons een wegenvignet wordt ingevoerd, wordt 
dan het Eurovignet afgeschaft? Het wegenvignet mag 
geen bijkomende kost zijn voor de Vlaamse en Bel-
gische ondernemers. Het moet de bedoeling zijn dat 
de invoering van het wegenvignet leidt tot een ver-
mindering van de totale verkeersbelasting die van-
daag wordt betaald. Een harmonisering op Europees 
niveau is echt wenselijk. Vandaag vinden we in een 
vrachtwagen een call box, een Toll Collect, een vig-
net, enzovoorts. Binnenkort moeten de vrachtwagens 
groter worden gemaakt om alles geplaatst te krijgen!

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, geachte collega’s, ik zal hier niet 
in herhaling vallen. Ik wil wel opmerken dat er ver-
schillende manieren zijn om zo’n systeem in te voe-
ren.

De invoering van een wegenvignet betekent dat we 
de ene forfaitaire belasting door een andere vervan-
gen. Het voordeel is wel dat we doorvoerverkeer 
laten meebetalen. Hoe dan ook levert dat onze sa-
menleving winsten op. Ik denk dat het nog interes-
santer zou kunnen zijn als we de jaarlijkse wegentaks 
kunnen vervangen door een variabele belasting die 
de vervoerders aanzet om rationeler gebruik te ma-
ken van hun wagen of vrachtwagen. Het Duits ex-
periment moet goed worden opgevolgd als het op 1 
januari 2005 wordt ingevoerd. Als het Duitsland lukt 
een werkbaar systeem van kilometerheffi ngen voor 
vrachtwagens op te starten, waarom zouden we dan 
niet onderzoeken of we ons daarbij kunnen aanslui-
ten? Zo krijgen we een betere greep op het doorgaand 
verkeer en zetten we wegvervoerders aan rationeler 
te rijden. Het kan een opstapje zijn naar het gebruik 
van andere, meer duurzame vervoersmodi.

Moeten we wachten tot er een Europees initiatief 
wordt genomen? Er ligt een voorstel tot wijziging 
van de Eurovignetrichtlijn op tafel. Het is wenselijk 
een Europees systeem uit te werken, al is het maar 
om de verschillende vormen van variabele heffi ngen 
interoperabel te maken. Zo wordt het mogelijk om 
met de on board unit die in het Duitse systeem wordt 
gebruikt, ook in andere lidstaten te werken. Het zou 
niet goed zijn als elke lidstaat een eigen elektronisch 
systeem invoert.
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Martens

We moeten wel niet wachten op zo’n Europese rege-
ling. Op Europees niveau bestaat de procedure voor 
versterkte samenwerking. Als een Europese regeling 
er niet komt, kunnen we die aanwenden. De lidstaten 
die nu al het Eurovignet gebruiken, zouden al kun-
nen overeenkomen om dat vignet te vervangen door 
een variabele gebruiksheffi ng. Duitsland heeft wel 
degelijk de bedoeling om dat systeem in te voeren in 
plaats van het Eurovignet.

Het huidige voorstel tot richtlijn is een maand gele-
den door de Europese raad van energie- en transport-
ministers gekelderd. Er zijn grote meningsverschillen 
over de cross fi nancing en over de vraag of de op-
brengsten mogen worden gebruikt voor investeringen 
in andere vervoersmodi. Het is absoluut wenselijk 
dat in andere vervoersmodi wordt geïnvesteerd die ïnvesteerd die ï
meer oplossingen bieden voor congestie dan nieuwe 
wegen of infrastructuur. Waarom zouden we ons de 
kans ontzeggen om dat ook effectief te doen? Er be-
staat nog onduidelijkheid over de kosten die mogen 
worden doorgerekend. We moeten opteren voor een 
maximale visie. De lidstaten moeten de kans krijgen 
om externe milieukosten en congestiekosten via dat 
systeem door te rekenen.

We moeten echter niet op de Europese richtlijn wach-
ten. We kunnen lering trekken uit buitenlandse initi-
atieven, zoals het Duitse, om met een eigen systeem 
van wal te steken.

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het 
woord.

Minister Kathleen Van Brempt: Mijnheer de voor-
zitter, collega’s, op sommige vragen ken ik het ant-
woord nog niet, maar het geeft aan dat het debat bij-
zonder complex is. Op korte of middellange termijn 
moeten er zeker antwoorden komen en moeten de 
juiste beslissingen worden genomen. Er bestaan vele 
soorten systemen, en we moeten de juiste keuze ma-
ken voor de komende 10 jaar.

Wat de vraag betreft over de mogelijkheid van gelijk-
aardige taksen in de twee gewesten, kan ik alvast het 
volgende stellen. Voor de invoering van het wegen-
vignet ter vervanging van de verkeersbelasting is een 
samenwerkingsakkoord tussen de verschillende ge-
westen nodig. Een wegenvignet kunnen we immers 
beschouwen als een verkeersbelasting. Het is zeker 
de bedoeling om in de toekomst een wegenvignet in 

te voeren in plaats van de huidige verkeersbelasting, 
zodat er geen dubbele belasting of een verhoging van 
de huidige verkeersbelasting komt.

De verkeersbelasting valt onder de gewestelijke be-
lastingen volgens de bijzondere fi nancieringswet van 
16 januari 1989. Als men de belasting alleen zou toe-
passen op wagens die niet toebehoren aan vennoot-
schappen, autonome overheidsbedrijven en vereni-
gingen zonder winstoogmerk, zou u in principe ge-
lijk hebben. In dat geval zou geen samenwerkingsak-
koord nodig zijn, maar dat is niet de bedoeling, want 
dan zou elke bedrijfswagen worden vrijgesteld van 
een toekomstig wegenvignet. Er is geen akkoord no-
dig indien de belasting alleen op natuurlijke personen 
wordt toegepast, maar wel als ze op alle voertuigen 
op onze weg wordt toegepast.

Wat de tweede vraag betreft, moet ik eerst en vooral 
meedelen dat het momenteel onduidelijk is waar de 
andere gewesten naartoe willen, maar hetzelfde kan 
van ons worden gezegd. Het is dus geen verwijt. Het 
is wel belangrijk dat de weg is geopend om met een 
zelfde principe, namelijk het principe dat de vervuiler 
betaalt, aan de slag te kunnen. U gaat ervan uit dat het 
Waalse Gewest ons voor zou zijn, maar dat is niet het 
geval. In onze regeerverklaring staat de mogelijkheid 
van een wegenvignet vermeld, maar het doel kan ook 
op een andere manier worden bereikt. In de regeerver-
klaring staat nog een andere mogelijkheid impliciet 
aangegeven: de Vlaamse Regering neemt namelijk 
de krachtlijnen uit het Mobiliteitsplan Vlaanderen als 
uitgangspunt voor haar mobiliteitsbeleid.

Het mobiliteitsbeleid zoals het principieel is goedge-
keurd door de Vlaamse Regering, stelt dat met het 
huidige Eurovignetsysteem dat van toepassing is op 
vrachtwagens van meer dan 12 ton, dezelfde weg 
wordt opgegaan als in Duitsland. Het is althans de 
bedoeling om dezelfde weg op te gaan. We willen af-
stappen van het Eurovignetsysteem en het vervangen 
door een variabel systeem van kilometerheffi ng. Dat 
staat in het Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Het is de intentie van de Vlaamse Regering om alle 
opties te onderzoeken en de juiste weg te bewande-
len. Deze materie verandert ook op Europees vlak. 
De mogelijkheid bestaat dat Europa binnenkort richt-
lijnen zal geven waarbinnen de lidstaten hun eigen 
beleid kunnen uittekenen. Ik verwijs naar de richtlijn 
met betrekking tot het Eurovignet, maar ook naar het 
voorstel van richtlijn inzake de aanpassing van de 
verkeersbelasting.
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Van Brempt

Mocht Europa duidelijk de voorkeur geven aan één 
bepaald systeem, dan zullen de gewesten allicht vol-
gen, ongeacht het systeem dat een of ander gewest 
zelf in gedachten had. In een ideale wereld en een 
goed functionerend Europa zou er vandaag een Eu-
ropees systeem bestaan dat een billijke vergoeding 
representeert van het vervoer op de weg met alle kos-
ten inbegrepen. Vandaag is Europa daar nog niet aan 
toe. Dat ligt aan een gebrek aan slagkracht, maar het 
betekent dat wij daar niet op wachten. Wij zullen bin-
nen de Europese context zelf pro-actief optreden. De 
Vlaamse Regering stelt momenteel een standpunt op 
over de ontwikkelingen op Europees vlak. Intussen 
willen we zelf een eigen weg bewandelen, het liefst 
met zoveel mogelijk andere partners en gewesten en 
mogelijks andere lidstaten.

Ik kan vandaag geen datum plakken op de timing 
voor het invoeren van het wegenvignet. Het gaat om 
een bijzonder ingewikkelde materie. Er zijn andere 
vragen die eerst moeten worden beantwoord. We be-
kijken de mogelijkheden om positieve stimulansen in 
te voeren voor een veilig rijgedrag. We moeten even-
eens ingaan op de vraag of er geen ecologisch verant-
woorde voertuigen moeten worden ingevoerd. Alvo-
rens in te gaan op de invoering van een wegenvignet 
in Vlaanderen moeten tal van zaken op het vlak van 
beleid, op het juridisch-technische en het fi nanciële 
vlak worden opgelost. We verwachten bovendien ook 
beweging op Europees vlak.

Mevrouw De Ridder, er wordt inderdaad op korte 
termijn gestart met overleg. Eerst moet er klaarheid 
komen binnen de Vlaamse Regering en het Vlaams 
Parlement en er moeten cruciale vragen worden be-
antwoord. Nadien moet zo snel mogelijk overleg 
worden opgestart met het Waals en het Brusselse 
Gewest. Het zou goed zijn samen een aantal onder-
zoeken op te starten om samen de vragen te kunnen 
beantwoorden.

Onderzoek naar mogelijke systemen is er nog niet. Ik 
wil de materie het liefst eerst grondig onderzoeken. 
Het is weinig waarschijnlijk dat het Zwitsers model 
volledig in overeenstemming is met de Europese re-
gelgeving van vandaag, maar ik sluit geen enkele op-
lossing op voorhand uit. Ook wat de timing betreft, 
moeten eerst een aantal vragen worden beantwoord en 
een uitgebreid onderzoek worden gevoerd. Op basis 
daarvan moet de juiste beslissing worden genomen.

Mijnheer Dehaene, u vraagt of het mogelijk is om het 
Eurovignet aan te kopen aan de grensovergangen en 
havens en via het internet. Het Eurovignet is te koop 
tijdens de kantooruren bij openbare besturen en bij 
een beperkt aantal tankstations bij sommige grens-
overgangen. Het Eurovignet wordt gezamenlijk in het 
kader van het zogenaamde Eurovignetverdrag door 
een Duitse fi rma voor rekening van België, Neder-
land, Luxemburg, Denemarken en Zweden verkocht 
aan buitenlandse vrachtwagenbestuurders. Tot voor 
kort zat ook Duitsland in dat systeem. Er zijn nieuwe 
verkooppunten ingevoerd, onder andere aan de grens 
tussen Nederland en Duitsland.

Ik kan voorlopig geen cijfers meedelen over de con-
troles sinds 2000 op het verplicht Eurovignet en het 
aantal overtredingen. Wij zijn daar zelf immers niet 
voor bevoegd. Ik heb de gegevens opgevraagd bij 
mijn federale collega. Zodra ik daarover beschik, zal 
ik ze u bezorgen.

In het regeerakkoord is inderdaad sprake van het we-
genvignet. Via het Mobiliteitsplan Vlaanderen is ech-
ter ook de kilometerheffi ng voor vrachtwagens in het 
regeerakkoord opgenomen. Het lijkt me zinvol om al 
die mogelijkheden grondig te onderzoeken.

Het systeem dat Duitsland vandaag bijvoorbeeld 
kiest, is een duur systeem. Het gaat om een hoogtech-
nologisch systeem waarbij de controle makkelijker 
verloopt. Een wegenvignet is heel eenvoudig en kan 
heel gemakkelijk worden ingevoerd, maar kan heel 
moeilijk worden gecontroleerd en is daardoor bijzon-
der fraudegevoelig.

Ik denk dat iedereen het erover eens is dat niet alleen 
de Belgische chauffeurs van vrachtwagens en per-
sonenwagens moeten betalen voor de aanleg en het 
onderhoud van de wegen en voor het volledige mo-
biliteitsvraagstuk, maar alle bestuurders die gebruik 
maken van onze wegen. We moeten nagaan hoe de 
technologie ons daarbij kan helpen.

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: Mevrouw de minister, u hebt 
geen duidelijkheid gegeven over de essentie van de 
zaak.

De Belgische staatsstructuur is inderdaad heel com-
plex. U verwijst daarbij impliciet naar artikel 4, para-
graaf 3 van de bijzondere wet ter fi nanciering van de 
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Penris

gemeenschappen. We zijn wel bevoegd voor bepaal-
de gewestbelastingen die betrekking hebben op ver-
keersaangelegenheden. We kunnen die belastingsre-
glementering wijzigen, maar dan alleen voor het per-
sonenvervoer. Van zodra het om een vennootschap of 
een bedrijf gaat, kunnen we dat niet. Het lijkt me dan 
ook aangewezen om met de andere gewesten rond de 
tafel te gaan zitten om snel een oplossing te vinden 
voor dit probleem.

Mevrouw de minister, u hebt ook gezegd dat Euro-
pa een probleem zou kunnen vormen. Ik ben het op 
dat punt niet met u eens. Als Duitsland zijn ding kan 
doen, met of zonder Europa, dan moet ook Vlaande-
ren samen met de andere gewesten, stappen kunnen 
ondernemen.

U hebt verwarring gezaaid, terwijl het doel van een 
interpellatie net is om klaarheid te scheppen over de 
regeringsstandpunten. Op bladzijde 62 van het re-
geerakkoord staat duidelijk dat deze regering een we-
genvignet zal invoeren. Nu zegt u dat het evengoed 
een kilometerheffi ng kan worden naar Duits model 
omdat in het regeerakkoord ook wordt verwezen naar 
het Mobiliteitsplan Vlaanderen waar in die mogelijk-
heid wordt voorzien. Ofwel wordt het een wegenvig-
net, ofwel wordt het een kilometerheffi ng. Een van 
beide zal uit het regeerakkoord moeten worden ge-
schrapt.

Ik ben voorstander van een wegenvignet op voor-
waarde dat een aantal andere bestaande verkeerstak-
sen worden afgeschaft. Een wegenvignet is makke-
lijk invoerbaar en kan eenvoudig worden geïnd. Bo-ïnd. Bo-ï
vendien kan ook het transitvervoer daaraan worden 
onderworpen. Het laat ons ook toe om kortingen te 
geven aan onze eigen vrachtvervoerders. Tot slot is er 
ook geen kostelijke infrastructuur voor vereist.

De voorzitter: Mevrouw de Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mevrouw de minister, 
er zijn al studies terzake uitgevoerd in Duitsland en 
Zwitserland. Misschien kunnen we die opvragen om 
dubbel werk te vermijden. We moeten er natuurlijk 
wel rekening mee houden dat het gaat om totaal ver-
schillende wegennetten.

Ik herhaal dat ik het wegenvignet, zoals opgenomen 
in het regeerakkoord, de beste oplossing vind. Het is 
natuurlijk aan de regering om nog andere mogelijk-
heden te onderzoeken.

De voorzitter: De heer Dehaene heeft het woord.

De heer Tom Dehaene: Mevrouw de minister, u hebt 
niet geantwoord op mijn vraag of het aankopen van 
een Eurovignet via internet mogelijk is.

Het Duitse systeem is inderdaad een heel duur sy-
steem. Oostenrijk heeft nog een ander systeem, het 
zogenaamde Go-box-systeem dat met microgolven 
werkt. Misschien moet ook die mogelijkheid eens 
worden bekeken.

Anderzijds kan het ook niet de bedoeling zijn dat 
vrachtwagens en personenwagens binnenkort rond-
rijden met zeven stickers en tien kastjes. Ik ben dan 
ook blij dat alle opties voorlopig open blijven.

De voorzitter: Mevrouw Guns heeft het woord.

Mevrouw Dominique Guns: Mevrouw de minister, 
is er, nadat Duitsland uit het systeem van het Euro-
vignet is gestapt, overleg geweest over een lagere 
kostprijs van het Eurovignet? Valt Duitsland, inzake 
de inkomsten, ook buiten de Eurovignetzone?

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Mevrouw de minister, ik ben 
verheugd dat u alle opties openlaat. Het maakt niet uit 
of de kat wit of zwart is, als ze maar muizen vangt. 
We moeten lering trekken uit de voorbeeldprojecten 
die in andere Europese landen worden opgezet. Het 
is evident dat die systemen duur zijn. Ze moeten na-
tuurlijk bepaalde inloopkosten maken, waarvan we 
kunnen meegenieten. Ze hebben het nadeel van de 
wet van de remmende voorsprong.

Europa heeft misschien nog geen algemeen kader 
voor een correcte kostenberekening voor het weg-
transport, maar wel een dure satelliet, Galileo. Het 
Duitse systeem maakt gebruik van die satelliet. Het 
zou me niet verwonderen dat dit systeem de Euro-
pese standaard zal worden. We moeten nu niet bij 
één systeem zweren, we kunnen beter de tijd nemen 
om alle systemen af te tasten en te evalueren. Hope-
lijk moeten we niet de ene forfaitaire heffi ng door 
een andere vervangen en kunnen we werk maken 
van een verdere variabilisering van de belastingen 
op verkeer.

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het 
woord.
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Minister Kathleen Van Brempt: Dit is het eerste 
van vele debatten dat we hierover zullen voeren. Ik 
wil de commissieleden nauw betrekken bij alles wat 
daarover gebeurt, want het is een belangrijke maat-
schappelijke optie die we moeten nemen voor de vol-
gende jaren.

Mijnheer Penris, ik ben het absoluut oneens met u. 
In het regeerakkoord gaat het over een wegenvignet. 
Daar staat niet bij of het een sticker wordt, of iets 
anders. Dat hangt nauw samen met de controle. Een 
sticker is het goedkoopste systeem, maar het moei-
lijkst om te controleren. Een hoogstaande technolo-
gische optie is heel duur, maar gemakkelijk te con-
troleren. Als iemand ons land binnenrijdt, kunnen 
we onmiddellijk controleren of er werd betaald. Die 
keuze moeten we maken.

Een andere keuze gaat over een al of niet forfaitaire 
heffi ng. Dan moeten we ook een onderscheid maken 
tussen vrachtwagens en personenvervoer. Het zou 
dom zijn om ons nu al toe te spitsen op één optie. 
Laten we de tijd nemen om te onderzoeken welke de 
beste opties zijn om de immense mobiliteitsproble-
men op te lossen. Daarom vraag ik dat de moties in 
die richting gaan. We moeten dit grondig onderzoe-
ken en de buitenlandse onderzoeken mee in overwe-
ging nemen.

Mevrouw Guns, uw vraag over vrachtwagens naar 
Duitsland heeft de vorige regering al geregeld.

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: Het woord vignet wordt een 
heel rekbaar begrip, maar ik zal ermee leren leven.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: In het regeerakkoord 
staat ‘ter vervanging van de verkeersbelasting’. Dat 
duidt op een forfaitaire heffi ng die de wegenbelasting 
vervangt.

Met redenen omklede moties

De voorzitter: Door de heer Penris en door de meer-
derheidsfracties werden tot besluit van deze interpel-
latie met redenen omklede moties aangekondigd. Ze 
moeten zijn ingediend uiterlijk om 17 uur op de tweede 
werkdag vol gend op de sluiting van de vergadering.

Het incident is gesloten.
__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Cathy Berx tot 
mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister 
van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kan-
sen, over de vergunningen voor de aanleg van par-
kings aan het Sportpaleis te Antwerpen

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg van 
mevrouw Berx tot mevrouw Van Brempt, Vlaams 
minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke 
Kansen, over de vergunningen voor de aanleg van 
parkings aan het Sportpaleis te Antwerpen.

Mevrouw Berx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, sinds 1996 worden mobiliteits-
convenants afgesloten tussen het Vlaamse Gewest, 
de gemeenten, de provincies en De Lijn. Goede 
doelstellingen daarin zijn het verhogen van de ver-
keersveiligheid, het verbeteren van de verkeersleef-
baarheid en het beheersen van de vervoersvraag. Dat 
kan onder meer via ruimtelijke herstructureringen, 
selectieve bereikbaarheid met de auto en hogere be-
reikbaarheid met alternatieve vervoersmiddelen, in 
het bijzonder het openbaar vervoer.

In het mobiliteitsconvenant wordt een koppeling ge-
maakt tussen de aanleg van vrijliggende bus- of tram-
banen, verhoging van het aanbod openbaar vervoer 
en de verbintenis van de lokale overheid om het to-
taal aanbod aan parkeerplaatsen te beperken tot het 
bestaande aanbod.

In de praktijk zijn er situaties waarin een heel strikte 
interpretatie van het standstill-principe de verkeers-
leefbaarheid niet verhoogt, maar tot een meer on-
leefbare verkeerssituatie leidt. De parkeeroverlast in 
Deurne-Noord is bijvoorbeeld heel groot als er iets 
wordt georganiseerd in het Sportpaleis. In het stra-
tegisch ontwikkelingsplan Deurne-Noord staat dat 
ingeplante infrastructuren niet te veel effect mogen 
hebben op de omgeving. Inzake de capaciteit en de 
tijdstippen is het openbaar vervoer geen afdoend al-
ternatief. Er moeten betere afspraken zijn tussen het 
Sportpaleis en De Lijn om de capaciteit te verhogen 
en om pendeldiensten in te leggen van park&ride-zo-
nes naar het Sportpaleis, met de verplichting voor de 
uitbater van het Sportpaleis om daar tegemoet aan te 
komen. Niettemin blijven de parkeerproblemen nog 
steeds bestaan.

Mevrouw de minister, onderkent u dat de doelstelling 
van het standstill-principe de aanleg van bijkomen
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de parkings moet tegengaan? Is dat niet te absoluut 
opgevat? Onderkent u dat er kan worden afgeweken 
van een strakke interpretatie van dat beginsel in een 
aantal situaties waar het openbaar vervoer geen vol-
ledig alternatief kan zijn? Hoe wilt u dat standstill-
principe, dat iets meer ruimte laat om soepel mee om 
te springen in bepaalde wijken waar het geen proble-
men oplost, hanteren?

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het 
woord.

Minister Kathleen Van Brempt: Mevrouw Berx, er 
is enerzijds het principe en anderzijds de situatie in 
Deurne-Noord. Het standstill-principe dat geen ex-
tra parkeerplaatsen toelaat, mag in het kader van het 
mobiliteitsconvenantenbeleid niet absoluut worden 
geïnterpreteerd.ïnterpreteerd.ï

Het principe is binnen het mobiliteitsconvenant enkel 
van toepassing voor die omgevingen waarvoor de ge-
meente een module 8 of een module 9 heeft afgesloten. 
Ook dan blijven interne verschuivingen ten voordele 
van bewoners en mindermobielen mogelijk. Bij nieu-
we ontwikkelingen die stadsvernieuwing en kernver-
dichting tot doel hebben mag in een zeker surplus aan 
parkeerplaatsen worden voorzien. Ook parkeerplaatsen 
op intermodale knooppunten tussen auto en openbaar 
vervoer - de zogenaamde park&ride-parkings - moeten 
niet worden meegerekend. Voor de omgeving van het 
Sportpaleis zijn er op dit ogenblik geen modules 8 of 
modules 9 van toepassing. Strictu senso is er bijgevolg      
op dit ogenblik op basis van het mobiliteitsconvenan-
tenbeleid geen stand-stillprincipe van toepassing in de 
omgeving van het Sportpaleis.

U vroeg zich af of een strikte toepassing van dit prin-
cipe op situaties waar openbaar vervoer geen alter-
natief en het aantal aangetrokken auto’s zeer groot 
is, zoals aan het Sportpaleis het geval is, juist meer 
verkeersonleefbaarheid kan veroorzaken. Ik betwist 
dat voor het Sportpaleis het openbaar vervoer geen 
alternatief zou zijn. In de onmiddellijke nabijheid van 
de ingang van het Sportpaleis zijn immers verschil-
lende reguliere tram- en buslijnen. Er zijn ook spe-
ciale diensten mogelijk. De immens populaire tram 
3 heeft er overigens een halte. Bovendien is De Lijn 
bereid om extra diensten aan te bieden, uiteraard te-
gen een vergoeding.

Ik ben van mening dat net de verdere uitbouw van 
het Sportpaleis zonder extra aandacht voor meer col-
lectief vervoer geen alternatief is. Grote evenemen-
ten in het Sportpaleis zorgen steeds opnieuw voor 
verkeerscongestie op de ring rond Antwerpen. Veel 
verplaatsingen moeten immers op zeer korte tijd ge-
beuren. Dat ontregelt niet alleen het verkeer op de 
ring ter hoogte van het Sportpaleis, maar ook een 
gedeelte van het onderliggende wegennet en de ge-
lijkgrondse openbaarvervoersexploitatie in de omge-
ving. Als we in nog meer parkings voorzien, zullen 
er ongetwijfeld nog meer auto’s naar het Sportpaleis 
komen. Dat zal de problemen nog verergeren. Dat 
zal bovendien ook voor een grotere parkeeroverlast 
in de omgeving zorgen. Enkel met nog meer par-
keerhandhaving in de omliggende buurten zal het 
mogelijk zijn om de parkeerproblemen en de ver-
keersoverlast hier onder controle te krijgen. Ik ben 
van mening dat dit niet in tegenspraak is met het lo-
kale beleid, noch met de conclusies van diverse stu-
dies. Meer parkings zonder meer zal volgens mij het 
probleem alleen maar vergroten. Wellicht zorgt het 
voorstel om bepaalde wijken af te sluiten voor een 
effi ciëntere oplossing.

Zoals ik reeds in mijn antwoord op uw eerste vraag 
heb gesteld, is er op dit ogenblik geen standstill-prin-
cipe van toepassing. De problemen in de omgeving 
van het Sportpaleis zijn evenwel zeer ernstig. De in-
woners van de omliggende buurten ondervinden veel 
hinder. De geplande uitbreiding en het totaal aantal 
bijkomende parkeerplaatsen die de uitbater nood-
zakelijk acht, doen me besluiten dat vooraleer een 
bouwvergunning kan worden verleend, de geplande 
werken en activiteiten vooraf via een MER-procedu-
re worden getoetst. In het milieueffectenrapport moe-
ten de mobiliteitseffecten van de geplande ingrepen 
grondig worden onderzocht, in het bijzonder wat de 
impact op de leefbaarheid van de omliggende buur-
ten betreft.

Een opsplitsing van de uitbreiding van het Sportpaleis 
in diverse kleinere deelprojecten die ieder afzonder-
lijk niet MER-plichtig zouden zijn, moet procedureel 
onmogelijk worden gemaakt. Zo’n opsplitsing zou 
onverantwoordelijk zijn tegenover de vele duizenden 
inwoners in de omgeving van het Sportpaleis. Ik zal 
erop toezien dat er geen kunstgrepen worden uitge-
haald om aan zo’n MER-rapport te ontsnappen.

De voorzitter: Mevrouw Berx heeft het woord.
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Mevrouw Cathy Berx: Ik dank de minister voor 
haar uitgebreid antwoord. We moeten inderdaad oog 
hebben voor de verkeersoverlast. Op dit ogenblik 
worden de vergunningen niet afgeleverd omdat het 
standstill-principe van toepassing zou zijn. Dat is hier 
ontkracht.

We moeten er zeker over waken dat de buurt leef-
baar blijft, maar we mogen niet de illusie koesteren 
dat alles via de uitbreiding van de capaciteit van het 
openbaar vervoer kan worden opgelost. We zullen 
een goed evenwicht moeten vinden waarbij de aan-
leg van meer parkeerruimtes wordt verzoend met de 
uitbreiding van de capaciteit van De Lijn en meer 
park&ride-parkings.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 16.10 uur.

_______________________



HAN DE LIN GEN

De han de lin gen zijn het woor de lijk ver slag van de ple naire ver ga de rin gen en van de in open bare com mis sie ver ga de rin gen ge hou-
den in ter pel la ties en vra gen om uit leg.

Ze wor den in twee edi ties uit ge ge ven:

– de eer ste, met witte kaft, bevat de han de lin gen van de ple naire ver ga de rin gen;

– de tweede, met witte kaft en met bo ve naan links de let ter C met een chro no lo gisch vol gnum mer, de ver mel ding van de 
com mis sie met het vol gnum mer van de ver ga de ring per com mis sie, bevat de han de lin gen van de in open bare com mis sie-
ver ga de rin gen ge hou den in ter pel la ties en vra gen om uit leg. Per com mis sie en per ver ga de ring wordt een edi tie van de 
han de lin gen uit ge ge ven.

FIN : Com mis sie voor Al ge meen Be leid, Fi nan ci  ën en Be gro ting
SFIN : Sub com mis sie voor Fi nan ci  ën en Be gro ting
BRU : Com mis sie voor Brus sel en de Vlaamse Rand
BIN : Com mis sie voor Bin nen landse Aan ge le gen he den, Be stuurs za ken, In sti tu ti o nele en Be stuur lijke Her vor ming en Dec reet se va lua tie
WON : Com mis sie voor Wonen, Ste de lijk Be leid, In bur ge ring en Ge lijke Kan sen
BUI : Com mis sie voor Bui ten lands Be leid, Eu ro pese Aan ge le gen he den, In ter na ti o nale Sa men wer king en Toe risme
OND : Com mis sie voor On der wijs, Vor ming, We ten schap en In no va tie
CUL : Com mis sie voor Cul tuur, Jeugd, Sport en Media
WEL : Com mis sie voor Wel zijn, Volks ge zond heid en Gezin
ECO : Com mis sie voor Eco no mie, Werk en So ci ale Eco no mie
SWAP : Sub com mis sie voor Wa pen han del
LEE : Com mis sie voor Leef mi lieu en Na tuur, Land bouw, Vis se rij en Plat te landsbe leid en Ruim te lijke Or de ning en On roe rend Erf goed 
SLAN : Sub com mis sie voor Land bouw, Vis se rij en Plat te landsbe leid
OPE : Com mis sie voor Open bare Wer ken, Mo bi li teit en Ener gie
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