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Voorzitter: de heer Patrick Lachaert

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 10.17 
uur.

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
muskusrattenbestrijding

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van de heer De Meyer tot de heer Peeters, Vlaams 
minister van Openbare Werken, Energie, Leefmi-
lieu en Natuur, over de muskusrattenbestrijding.

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, de systematische bestrijding van 
de muskusrat is verplicht door de wet van 2 april 
1971 betreffende de bestrijding van voor planten 
en plantaardige producten schadelijke organismen 
en het KB van 19 november 1987 en 14 augustus 
1989. Hierin wordt gesteld dat iedere verantwoor-
delijke op zijn terrein ratten dient te bestrijden. 
Dit betekent dat de muskusrattenbestrijding wordt 
georganiseerd op drie niveaus, volgens het beheer 
van de waterlopen, namelijk de gemeenten, de pro-
vincies en het Vlaamse Gewest. Tot in 1989 had de 
Belgische staat een ploeg muskusrattenbestrijders 
die de bestrijding uitvoerde over het gehele land. 
Met het KB van 25 juli 1989 werd deze dienst gere-
gionaliseerd. Na de regionalisering en de herstruc-
turering werd de muskusrattenbestrijding, sinds 1 
januari 1995, ondergebracht in de afdeling Water 
van Aminal.

De provincies en gemeenten bouwden intussen, 
vooral vanaf de jaren negentig, eigen structuren 
uit om hun verantwoordelijkheden en taken bij de 

bestrijding van de muskusrat op te nemen. Aminal, 
afdeling Water, tracht nu een aantal beleidsopties 
in de praktijk om te zetten via de ontwerpteksten 
van de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 
tussen de provincies en het Vlaamse Gewest. De 
feitelijke organisatie van de muskusrattenbestrij-
ding door het Vlaamse Gewest met een centrale 
organisatie van de muskusrattenbestrijding, zou 
natuurlijk een erg ingrijpende beleidsoptie zijn.

Mijnheer de minister, ik verneem dat de situatie 
op het terrein onduidelijk is en vragen oproept. 
Maakt het Vlaamse Gewest de keuze om met ei-
gen middelen de muskusrattenbestrijding in heel 
Vlaanderen uit te voeren, zowel voor de waterlo-
pen van eerste, tweede en derde categorie als voor 
de niet-geklasseerde waterlopen? Wordt hierover 
overleg gepleegd met de provincies en de gemeen-
ten? Welke functie is weggelegd voor de provincies 
als Aminal, afdeling Water, de huidige taken van 
de provincies overneemt? Kunnen de gemeenten 
nog een signaal- en controlefunctie uitoefenen als 
ze geen actieve bestrijding meer uitvoeren?

Het gratis aanbod voor de rattenbestrijding van 
Aminal, afdeling Water, aan de gemeenten, bevor-
dert het opnemen van hun verantwoordelijkheid 
niet. Worden gemeenten die reeds inspanningen 
leveren met eigen bestrijders, door dit aanbod niet 
oneerlijk behandeld? Biedt Vlaanderen momenteel 
zijn diensten gratis aan gemeenten die in het Den-
derbekken liggen? Zo ja, geldt dit dan voor alle ge-
meenten van Vlaanderen? Indien Aminal, afdeling 
Water, haar diensten gratis aan de gemeenten of 
provincies aanbiedt, is deze dan medeverantwoor-
delijk voor schade? Of blijft de gemeente of pro-
vincie volledig verantwoordelijk? Hoe kan een ge-
meente of provincie verantwoordelijk blijven, in-
dien ze zelf  geen actieve bestrijding meer uitvoert? 
Wordt Aminal, afdeling Water, niet rechter en par-
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tij als ze als de controlerende opdracht combineert 
met de uitvoerende taak van de bestrijding?

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het 
woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, de vo-
rige regering besliste inderdaad om de rattenbe-
strijding langs de waterwegen en de onbevaarbare 
waterlopen van de eerste categorie in eigen beheer 
uit te voeren.

De periode van de muskusrattenkweek zal binnen-
kort aanvangen. Het is logisch om na te gaan hoe 
de muskusrattenbestrijding kan worden geoptima-
liseerd. Ik ben ervan overtuigd dat er zowel door 
de Vlaamse overheid als door de gemeenten, die 
een heel zwaar takenpakket hebben, goed werk 
wordt geleverd.

Ik maak me in het bijzonder zorgen over de bestrij-
ding van de bruine rat. Dat is een ander soort rat 
die een andere aanpak vergt. Op dit vlak moeten 
nog heel wat inspanningen worden geleverd. Ik be-
grijp dat u misschien niet direct een antwoord kunt 
geven op de vraag op welke manier de bestrijding 
van de bruine rat kan worden geoptimaliseerd.

De heer Patrick Lachaert: Mijnheer de minister, de 
gemeenten in Oost-Vlaanderen zijn tamelijk tevreden  
over de organisatie op gemeentelijk en provinciaal 
vlak. De vzw RATO functioneert vrij goed en komt 
geregeld langs. In mijn gemeente komt ze op woens-
dag. Als we een probleem melden, komt ze ook.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, da-
mes en heren, ik geef u eerst een aantal elemen-
ten ter verduidelijking. In de wet van 2 april 1971 
betreffende de bestrijding van voor planten en 
plantaardige producten schadelijke organismen, 
staat duidelijk dat iedere verantwoordelijke, bij-
voorbeeld de eigenaar, huurder of gebruiker, de 
ratten moet bestrijden op zijn goederen. Ook de 
waterloopbeheerders hebben, volgens die algeme-
ne stelling, de verantwoordelijkheid om de ratten 
te bestrijden op de waterlopen en de aanhorighe-
den die zij beheren. Er is geen recente wijziging in 
deze wetgeving zodat de wettelijke opdracht van de 

provincies inzake rattenbestrijding niet gewijzigd 
is. De verantwoordelijke voor de rattenbestrijding 
kan de bestrijding evenwel toevertrouwen aan een 
derde.

Er zijn een aantal overeenkomsten en coördina-
ties gebeurd waar ik nu dieper op inga. Ik heb me 
ook verdiept in de problematiek van de muskus-
ratten. Ik heb hier een wat uitvoeriger schriftelijk 
antwoord voor de leden van de commissie meege-
bracht.

Voor het Vlaamse Gewest is de bestrijding van rat-
ten noodzakelijk ter beveiliging van de waterinfra-
structuur en ter voorkoming van schade aan wa-
terwegen, kanalen, waterlopen van eerste categorie 
en hun aanhorigheden. Iedere verantwoordelijke 
moet zijn deel doen in de bestrijding. Als verant-
woordelijke voor de terreinen in beheer bij het 
Vlaamse Gewest moet het Vlaamse Gewest ook 
instaan voor de rattenbestrijding langs gewestwe-
gen, in natuurgebieden, bosgebieden, slibbekkens, 
wachtbekkens en dergelijke meer van het gewest.

Om deze opdracht efficiënt te kunnen uitvoeren, 
wordt de muskusratbestrijding niet alleen op de 
waterweg of waterloop zelf  uitgevoerd, maar ook 
in de beken en grachten in de bufferzone rond de 
hoofdwaterlopen om zo de instroom aan ratten 
maximaal te beperken. Naargelang het gebied en 
naargelang de kans op instroom groter is, wordt 
ook de bufferzone breder genomen. In die buffer-
zones komen waterlopen voor die onder het beheer 
vallen van de gemeenten. Daarom bestaat er mo-
gelijk wat verwarring.

Daar de muskusratten vrij veel migreren tot 5 à 
10 kilometer en vanuit ratgevoelige gebieden te-
rug naar de waterlopen komen, heeft het Vlaamse 
Gewest overeenkomsten inzake rattenbestrijding 
afgesloten met de terreinbeherende instanties vzw 
Natuurpunt, vzw Stichting Limburgs Landschap 
en vzw Durme, waarin vastgelegd werd dat het 
Vlaamse Gewest op de terreinen in hun beheer on-
der wel omschreven voorwaarden de rattenbestrij-
ding zal uitvoeren. Ook in deze gebieden liggen lo-
kale waterlopen en beken die niet onder de verant-
woordelijkheid vallen van het Vlaamse Gewest.

Indien een voldoende lage muskusrattenpopula-
tie nagestreefd wordt, die borg staat voor geringe 
schade, dan is een gecoördineerde aanpak met des-
kundige bestrijders noodzakelijk. De muskusratten 

De Meyer
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migreren immers zonder zich iets aan te trekken 
van eigendoms- of beheersgrenzen. Het resultaat 
van een goede bestrijding wordt gemeten door de 
controle van het aantal ratten dat men niet heeft 
kunnen vangen. Dit is de controle van de restpo-
pulatie. Het is niet nodig om alle ratten te vangen, 
maar het is voldoende om een controle te hebben 
over een restpopulatie.

Zo bestaat er ook onderzoek naar kraaien die ook 
hun ‘domeinen’ hebben. Als die kraaien zouden 
worden neergeschoten, komen er nog meer kraaien 
omwille van de gebiedsafbakening van deze dieren. 
Zo ook is het proberen alle ratten uit te roeien niet 
efficiënt omdat er dan nog meer ratten komen.

Mijnheer De Meyer, ik heb een volledig overzicht 
voor u van het aantal muskusratten dat is gevangen 
op de tweede categorie waterlopen in het beheer 
bij de provincies. U kunt zien waar de normen zijn 
overschreden. Het is de bedoeling een restnorm 
voor ratten te krijgen die niet mag worden over-
schreden. Ik zal u deze gegevens overmaken.

Alleen door de bufferzones rond de waterwegen en 
waterlopen van eerste categorie nog verder uit te 
breiden, kan de garantie gegeven worden op vol-
doende veiligheid van de belangrijke waterinfra-
structuur in beheer bij het gewest. Ook al is men 
op basis van die wet uitdrukkelijk alleen verant-
woordelijk voor de eerste categorie, toch moet men 
wat verder gaan om ervoor te zorgen dat de ratten 
niet van andere regio’s en gronden komen en de 
infrastructuur zouden aantasten.

Verschillende gemeenten willen via een overeen-
komst met de afdeling Water van Aminal, de afde-
ling die voor het Vlaamse Gewest de bestrijding 
uitvoert, een duidelijke taakverdeling vastleggen 
tussen het gewest en de gemeente voor wat be-
treft de rattenbestrijding. In deze overeenkomsten 
wordt er uitgegaan van een werkverdeling waarbij 
de lokale besturen zich concentreren op de uitvoe-
ring van de bruineratbestrijding, met inbegrip van 
de goede begeleiding op dit vlak van de privé-ver-
antwoordelijken, namelijk eigenaars, gebruikers 
en huurders. De lokale besturen blijven ook de 
oog- en oorfunctie vervullen in de muskusratbe-
strijding. Daar het resultaatgericht wegvangen van 
muskusratten zelf  erg gespecialiseerd is, wordt die 
taak uitgevoerd door de gespecialiseerde teams van 

het Vlaamse Gewest. Bijvoorbeeld uit het Dender-
bekken zijn er recent vragen van gemeenten om 
een dergelijke overeenkomst af te sluiten.

Met de meeste Vlaamse provincies zijn er eveneens 
positieve samenwerkingsovereenkomsten opgestart 
om tot een resultaatgerichte bestrijding te komen. 
In essentie komt de taakverdeling erop neer dat de 
provincies de signalen doorgeven die zij opvangen 
inzake het voorkomen of toenemen van populaties 
van de muskusrat. Daarnaast coördineren de pro-
vincies de bestrijding van de bruine rat. Bestrijding 
van de bruine rat is normaliter een taak van de ge-
meenten, omdat bruine ratten veelal op particulier 
domein of in riolen voorkomen. Tijdens bepaalde 
perioden van het jaar vertoeft de bruine rat even-
wel meestal bij waterlopen, en op dat moment ne-
men de provincies een coördinerende rol op in de 
bestrijding ervan.

Wat de muskusrat aangaat, is de afweging belang-
rijk of er via deze aanpak op een korte periode 
aaneengesloten gebieden ratvrij kunnen worden 
gemaakt. Door het ratvrij maken, verhinderen we 
immers de voortdurende nieuwe instroom uit de 
omringende waterlopen met een slechte bestrij-
ding. In de gemeenten die gelegen zijn in de buffer-
zones rond de waterwegen en waterlopen in beheer 
bij het gewest, kan er veelal door deze gecoördi-
neerde aanpak veel efficiënter bestreden worden 
wat het resultaat gunstig zal beïnvloeden. Dit wil 
zeggen dat de inzet aan materiaal kan dalen, dat 
de kans op nevenvangsten afneemt en dat ook de 
kostprijs onder controle blijft.

De controle op het behaalde resultaat wordt uit-
gevoerd door de waterloopbeheerders door na 
te gaan hoeveel ratten er op de slechtste bestrij-
dingsplaats nog gevangen kunnen worden na twee 
vangstnachten. De maximum toegelaten aantallen 
van die restpopulatie bij resultaatcontrole liggen 
vast, bijvoorbeeld in de winter maximaal 4 rat-
ten per kilometer waterloop. De controleplaats 
wordt bepaald door de verantwoordelijken voor 
de bestrijding, de beheerders dus, op basis van hun 
waarnemingen en terreinkennis – ik verwijs naar 
de oog- en oorfunctie – en dus niet door de uit-
voerders van de bestrijding, namelijk het bestrij-
dingsteam van de afdeling Water. De aanwijzing 
van de controleplaats gebeurt in de praktijk na 
een gezamenlijke prospectie waaraan alle betrok-
ken waterbeheerders deelnemen. De leiding van de 
controle wordt via beurtrol uitgeoefend door één 
van deze waterbeheerders.

Peeters
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Er is dus geen sprake van rechter en partij wanneer 
het zojuist toegelicht mechanisme effectief  wordt 
toegepast, tenzij u concrete voorbeelden hebt. In 
dat geval zou ik die dan graag onderzoeken.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor het uitvoerig antwoord, dat mogelijk 
meer duidelijkheid kan brengen op het terrein. Ik 
dank u ook voor de uitweiding over het territori-
umgedrag van ratten; ik wist dat u de tijd zou vin-
den u hierin te verdiepen.

Ik heb deze vraag gesteld omwille het signaal dat ik 
heb ontvangen dat het goed zou zijn dat de men-
sen van Aminal en van de verschillende provincies 
eens aan tafel zouden gaan zitten. Ook de voorzit-
ter heeft terecht onderstreept dat de provincies op 
dit moment zinvol werk doen in het kader van de 
rattenbestrijding, alsook de meeste gemeenten in 
Vlaanderen. Blijkbaar is er toch wel een communi-
catiestoornis tussen de provincies en Aminal. Het 
zou best kunnen zijn dat de persoon die het ant-
woord heeft voorbereid, niet volledig in kennis is 
van deze communicatiestoornis. Bij dezen is dat dan 
toch overgemaakt. Essentieel blijft dat de ratten op 
de meest efficiënte manier worden bestreden zodat 
schade aan dijken en gewassen wordt voorkomen.

De heer Patrick Lachaert: De ondergeschikte be-
sturen zijn soms stipter in de uitvoering dan het 
Vlaamse Gewest. Ik verwijs naar het naleven van 
het Wegbermdecreet, nog zo’n heikel punt, of het 
naleven van de regels in verband met onkruidver-
delging.

Minister Kris Peeters: We kunnen nog veel verbe-
teren, mijnheer de voorzitter. Ik zal de communi-
catiestoornis nog eens doorgeven. Aangaande dit 
punt zijn er een aantal provincies bij mij geweest. 
Ik zal nog eens benadrukken, nu het rattenseizoen 
weer aanbreekt, dat de nodige communicatie en 
aanpak efficiënt worden georganiseerd.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het 
woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Mijnheer de mi-
nister, ik dank u voor het antwoord. Het is me ech-

ter niet duidelijk op welke manier u meent dat de 
bruine rat moet worden bestreden. Twee jaar ge-
leden hadden we een warme en droge zomer en is 
de rattenpopulatie vanuit de beken verhuisd naar 
de tuinen met vijvers, groentetuinen en dergelijke, 
alles wat de rat graag heeft. Denkt u niet dat de ge-
meenten de bevolking meer moeten sensibiliseren 
om bewust te zijn van een aantal problemen waar-
door de ratten komen? Ik stel bijvoorbeeld voor 
dat de mensen hun composthopen langer zouden 
laten liggen in de zomer en er zijn nog maatregelen 
die kunnen worden genomen om de populatie van 
de bruine rat tegen te gaan.

Minister Kris Peeters: Ik heb geantwoord dat de ge-
meenten verantwoordelijk zijn voor de bestrijding 
van de bruine rat, die meestal in riolen en moge-
lijk ook in tuinen van particulieren zitten. De pro-
vincie neemt hierbij een coördinerende rol op. U 
vraagt of we de gemeenten, die dit al of niet goed 
opvolgen, kunnen sensibiliseren, want zij dragen 
er de verantwoordelijkheid voor. Ik zal nakijken 
of mijn diensten geen signaal moeten geven aan de 
gemeenten om dit probleem goed op te volgen en 
met de nodige doortastendheid te bestrijden.

De heer Jos De Meyer: Dat zou zeer nuttig zijn.

De voorzitter: Mevrouw Crevits heeft het woord.

Mevrouw Hilde Crevits: Ik heb twee jaar ervaring 
gehad in de provincieraad. Daar werd herhaal-
delijk aangedrongen om de bestrijding van de 
muskusrat en de bruine rat, ook al zijn dat twee 
verschillende soorten en moeten ze op een andere 
manier worden bestreden, te decentraliseren en de 
provincie deze aanpak te laten coördineren. Het 
probleem van de bruine rat wordt groter en vele 
gemeentebesturen hebben niet de middelen om er-
mee om te gaan.

De voorzitter: We verwachten een mooie folder van 
het Vlaamse Gewest aan de gemeenten met wat ze 
allemaal moeten doen voor de bestrijding.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, ik 
weet niet of dat met een folder moet gebeuren, 
want die wordt misschien ook aangevreten door 
de ratten als die niet goed wordt gebruikt. Ik zal 
dat bekijken en er de nodige communicatie over 
doen. De provincie doet dat nu al. Ik hoop dat de 
gemeenten dit meer en meer ondersteunen.

Peeters
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Ik heb echter al geleerd dat een minister met de au-
tonomie van de gemeenten nog voorzichtiger moet 
omspringen dan met het sorteren van afval.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den 
Eynde tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van 
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, 
over de bestrijding van olievervuiling

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den 
Eynde tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van 
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, 
over de sterke vervuiling van de Vlaamse en Neder-
landse kuststrook

De voorzitter: Aan de orde zijn de samengevoegde 
vragen om uitleg van mevrouw Van den Eynde 
tot de heer Peeters, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over 
de bestrijding van olievervuiling en over de sterke 
vervuiling van de Vlaamse en Nederlandse kust-
strook.

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, een aan-
tal rampen, in hoofdzaak met olietankers, hebben 
aangetoond dat het gevaar voor zware olieveront-
reiniging op zee zeer groot is. Olieverontreiniging 
op zee kan veel schade veroorzaken aan de fauna 
en flora, maar ook aan de toeristische troeven van 
onze Vlaamse kust.

Deze week vernamen we via de media dat een ka-
pitein en zijn bemanning werden vrijgesproken 
van olielozing en vervuiling op zee. De rechter 
meende dat er onvoldoende oorzakelijk verband 
kon worden aangetoond. Ik wil met dit voorbeeld 
geen oordeel vellen over schuld of onschuld, maar 
ik wil wijzen op de moeilijkheid bij het aanwijzen 
van een vervuiler of olielozer op zee.

Ook het Europees Parlement bindt de strijd aan 
tegen olielozingen op zee en zal binnenkort een 
nieuwe aanpak ontwikkelen. Dat het probleem 

heel reëel is, tonen ook de cijfers aan. In 2001 wer-
den 591 olievlekken op de Noordzee vastgesteld. 
Ook al levert de federale regering de minister voor 
de Noordzee, toch is ook Vlaanderen bereid om de 
strijd aan te binden tegen olievervuiling. Ook op 
de bevaarbare waterlopen zoals de Schelde en de 
Rupel worden soms olievervuilingen vastgesteld.
 
Om de impact van rampen en olievervuiling tegen 
te gaan hebben de Vlaamse en de federale overheid 
een intentieverklaring ondertekend, waarbij ze een 
samenwerking willen aangaan met de privé-sector 
voor de bouw van een nieuwe boot. Deze sleep- 
en reddingsboot zal dus moeten instaan voor de 
bestrijding van de olievervuiling op zee, maar ook 
voor het leggen van boeien, de beveiliging van de 
scheepvaart in de Vlaamse havens en als sleep-
boot.

Mijnheer de minister, uiteraard ondersteunen we 
alle inspanningen die worden geleverd in de strijd 
tegen de olievervuiling, maar toch zijn we heel be-
nieuwd hoe u een aantal taken en de bouw van de 
nieuwe boot mee zult financieren.

Kunt u mij meedelen op welke manier het taken-
pakket van de nieuwe boot zal worden ingevuld?

Hoe wordt de aankoop van de boot gefinancierd? 
Werd hierover al overleg gepleegd?

Zal de boot worden ingezet om illegale olielozin-
gen op te sporen zowel op zee als op de binnen-
wateren?

Werd de Vlaamse overheid betrokken bij de on-
derhandelingen met Europa inzake de aanpak van 
olielozingen op zee?

Mijn andere vraag sluit bij deze aan. Ik was ver-
baasd toen ik in een persartikel las dat volgens een 
in Nederland nog niet gepubliceerd rapport van de 
Rijkswaterstaat, melding wordt gemaakt van ver-
vuiling van de Nederlandse kust en de Noordzee. 
Het water zou vervuild zijn met te hoge concen-
traties aan stoffen die het milieu schaden omdat 
ze nauwelijks afbreken. Het rapport meldt hoge 
concentraties van een enorme normoverschrijding 
voor verschillende stoffen. Zo werden onder meer 
in slibmonsters vlamvertragers aangetroffen waar-
van de concentratie broom 3 tot 10 keer hoger is 
dan enkele jaren geleden. Daarnaast werden ook 
ftalaten aangetroffen: weekmakers die onder meer 

Peeters
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worden gebruikt om PVC zacht te maken. Ze zou-
den op alle onderzochte locaties de Nederlandse 
nationale norm overschrijden, op de minst gecon-
tamineerde locaties met factor 10 en nabij havens 
met factor 150.

Volgens onderzoekers zou de aanwezigheid van 
chemische stoffen niet onmiddellijk schadelijk zijn 
voor de menselijke gezondheid, maar kan het zee-
milieu worden geschaad. Ik stel me toch wel enkele 
vragen bij dit rapport over de rechtstreekse gevol-
gen voor onze Vlaamse kust en in het bijzonder 
voor de natuurgebieden in de onmiddellijke omge-
ving ervan.

Mijnheer de minister, bent u reeds in het bezit van 
het rapport van de Rijkswaterstaat betreffende de 
vervuiling van de Nederlandse kust en de Noord-
zee? Zo ja, wat zijn uw bevindingen? Zo neen, zult 
u dan de nodige initiatieven nemen om in het bezit 
te komen van het rapport?

Hebben de bevindingen in het rapport een impact 
op onze kust of op het natuurreservaat Het Zwin 
dat aan de kuststrook gelegen is?

Kunnen oorzakelijke verbanden worden aange-
toond met vervuilende sectoren? In het rapport 
wordt onder meer melding gemaakt van de scheep-
vaart. 

Op welke manier wilt u meewerken aan een project 
om de vervuiling aan te pakken?

Zal er grensoverschrijdend overleg worden ge-
pleegd tussen de regering van dit land en Neder-
land?

De voorzitter: Mevrouw Demeulenaere heeft het 
woord.

Mevrouw Stern Demeulenaere: Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega’s, ik sluit me 
aan bij de vraag over de olievervuiling. Olievervui-
ling op zee moet Europees worden aangepakt. Nu 
kampen we nog steeds met verschillende maatsta-
ven. De Belgische zeeschepen mogen enkel varen 
met ‘gewone fuel’, maar de buitenlandse schepen 
mogen ‘heavy fuel’ gebruiken. Die brandstof is 
heel wat meer vervuilend dan de onze. 

Het probleem ligt dus niet zozeer bij ons. Bij grote 
leveringen aan onze vissersschepen wordt trou-
wens een staal genomen. De leverancier van de 
gasolie kan daarmee worden getraceerd. Vooral de 
buitenlandse schepen en leveranciers vormen een 
probleem. De zaak moet dus niet op Vlaams of 
op Belgisch niveau worden aangepakt, maar Eu-
ropees.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw Van den Eynde, ik begin met uw laatste 
vraag. Ook ik heb het artikel gelezen in het NRC 
Handelsblad en heb aan mijn administratie de op-
dracht gegeven om het rapport op te vragen, want 
ik bezit het nog niet. Ik zal niet ingaan op het kran-
tenartikel, maar wacht het rapport af om de zaak 
verder te bekijken. Het artikel verwijst naar ‘prio-
ritaire stoffen’ en die betreffen een heel belangrijk 
probleem. U merkte terecht op dat het rapport nog 
niet werd vrijgegeven. Ik hoop het zo snel mogelijk 
te ontvangen. Zodra ik het bezit, kunnen we op 
deze kwestie terugkomen.

Wat het grensoverschrijdend overleg betreft, kan 
ik u meedelen dat er internationale samenwerking 
wordt opgelegd door de Kaderrichtlijn Water. In 
uitvoering daarvan ondertekenden de Schelde-
oeverstaten op 3 december 2003 het Verdrag van 
Gent. De verdragsluitende partijen, België, het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaamse 
Gewest, het Waalse Gewest, Frankrijk en Neder-
land, streven daarin naar het bereiken van een 
duurzaam en integraal waterbeheer van het in-
ternationaal stroomgebieddistrict van de Schelde, 
inclusief  de milieudoelstellingen zoals de Kader-
richtlijn Water ze vooropstelt. De partijen zullen 
ook samenwerken om de nodige maatregelenpro-
gramma’s op te zetten. Het kustwater, waaronder 
ook Het Zwin, vallen onder het toepassingsgebied 
van de Kaderrichtlijn Water.

Uw andere vraag betrof de olieverontreiniging op 
zee en de intentieverklaring die ik samen met fede-
raal minister Vande Lanotte in Oostende heb on-
dertekend. Het multifunctioneel vaartuig zal tech-
nisch worden uitgerust om drie hoofdopdrachten 
uit te voeren: de vaarwegmarkering of het beton-
nen en bebakenen, de pollutiebestrijding en de 
taak van stationssleepboot met brandbestrijdings-
capaciteit. Meer specifiek zal het vaartuig worden 
ingezet voor het Vlaamse Gewest in de uitvoering 
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van haar basisopdrachten, namelijk bij het beton-
nen en bebakenen, als stationssleepboot ter bevei-
liging van de scheepvaart in de Vlaamse havens en 
als reservevaartuig in het kader van het redden en 
slepen. Voor de federale overheid wordt het schip 
ingezet in het kader van de bescherming van het 
mariene milieu en de pollutiebestrijding. Daar-
naast kan het vaartuig ook worden ingezet voor 
een aantal aanvullende opdrachten. De bespreking 
van de inzet van dit vaartuig voor eventuele andere 
opdrachten voor wat de restcapaciteit betreft, zal 
deel uitmaken van de onderhandelingen met de 
privé-partner.

Voor de realisatie van dit project en de inbreng van 
het maatschappelijk kapitaal zal door de federale 
overheid een beroep worden gedaan op de Fede-
rale Participatiemaatschappij en door het Vlaamse 
Gewest op de NV Nautinvest. Het project zal wor-
den gerealiseerd via een participatief  PPS-project. 
De federale overheid en het Vlaamse Gewest zul-
len daarbij gezamenlijk een meerderheidsaandeel 
van het maatschappelijk kapitaal bezitten. Over de 
grootte van dat aandeel moet nog worden onder-
handeld. De aandelen van het Vlaamse Gewest en 
van de federale overheid verhouden zich daarbij 
onderling als vier zevenden tot drie zevenden.

De federale overheid en het Vlaamse Gewest heb-
ben beslist om in vier fasen te werken. In Oostende 
werd wel al de intentieverklaring ondertekend, 
maar we moeten nog een hele weg afleggen. In tus-
sentijd wordt een ander schip ingezet voor al deze 
taken, maar dat is al 40 jaar oud en moet dus drin-
gend worden vervangen. Als ik me niet vergis, gaat 
het om de Zeearend, die gaandeweg wat van zijn 
pluimen is verloren.

In fase 1 werd het project geïdentificeerd. Deze 
fase werd afgesloten met de ondertekening van de 
intentieverklaring op 15 februari 2005. In fase 2 zal 
een publieke projectsturing en -definiëring plaats-
vinden. Hiervoor werd een stuurgroep opgericht 
die instaat voor het project. De stuurgroep heeft 
twee werkgroepen opgericht. De stuurgroep heeft 
de werkgroepen reeds de opdracht gegeven om een 
profiel van de privé-partner en een bestek op te 
maken. In de derde fase wordt de privé-partner ge-
kozen. In de vierde fase zal een PPS-vennootschap 
worden opgericht en worden de werkzaamheden 
opgestart. Het maatschappelijk doel van deze ven-

nootschap is het ontwerpen, bouwen en exploite-
ren van het multifunctionele vaartuig

We bevinden ons nu in de tweede fase. In de stuur-
groep en de ondersteunende werkgroepen zijn 
zowel de Vlaamse als de federale overheid verte-
genwoordigd. Bovendien werd in dit overleg ook 
een vertegenwoordiger opgenomen van het PPS-
kenniscentrum. Sinds eind vorig jaar vonden al 15 
vergaderingen plaats van de overlegstructuren.

De federale overheid, en meer bepaald het direc-
toraat-generaal Leefmilieu, heeft de opdracht en 
is bevoegd voor pollutiebestrijding op zee. Het te 
bouwen vaartuig is in eerste instantie bestemd om 
de aangehaalde opdrachten uit te voeren. De op-
sporing van illegale lozingen staat hier los van. Het 
is vanzelfsprekend dat de overheid, of het nu de 
Vlaamse of de federale is, op elk moment melding 
maakt van lozingen die worden opgemerkt tijdens 
de uitvoering van de normale operationele activi-
teiten. Dit is trouwens een verplichting van iedere 
zeevarende en zelfs van iedere burger. Het schip is 
niet geschikt om op de binnenwateren te varen.

De Vlaamse overheid is niet betrokken bij de on-
derhandelingen met Europa over de aanpak van 
olielozingen op zee, want dat betreft een federale 
aangelegenheid.

Mevrouw Demeulenaere, ik zal de opmerkingen 
over het verschil in ‘fuel’ verder onderzoeken. U 
hebt gelijk dat deze kwestie op Europees niveau 
moet worden geregeld.

De panamaxen komen naar ons met een lading 
en pompen water in hun ruim om terug te keren. 
Daarin zitten micro-organismen en dat water 
wordt geloosd aan de andere kant van de wereld 
waar die micro-organismen zich dan gaan neste-
len. Er wordt gevraagd of we hier iets aan kunnen 
doen, maar als we in die richting voortgaan, zullen 
we de mensen moeten verbieden om op vakantie te 
gaan want die micro-organismen gaan natuurlijk 
ook mee met de vakantiegangers.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het 
woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Mijnheer de mi-
nister, ik dank u voor het antwoord dat voor veel 
duidelijkheid zorgt. Het is soms moeilijk te kun-
nen volgen wat het schip zal doen omdat het een 
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gedeelde verantwoordelijkheid zal zijn. U hebt zelf  
aangegeven dat het schip niet geschikt zal zijn om 
op de binnenwateren te varen. Ik hoop dat ook 
wordt voortgewerkt aan de oliebestrijding op de 
binnenwateren. De voorbije weken werden er nog 
olievlekken vastgesteld op de Schelde. Het is een 
reëel probleem.

Zoals mevrouw Demeulenaere heeft gezegd, is Eu-
ropa met oliebestrijding bezig. Mijnheer de minis-
ter, weet u daar iets meer over? Eind februari begin 
maart zal in het Europees Parlement een beslissing 
vallen over de strafmaatregelen. Omdat het niet al-
tijd duidelijk is waar welke bevoegdheid ligt, weet 
ik niet of u hiervan op de hoogte bent.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Joke Schauvliege tot 
de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de ge-
volgen van de uitbreiding van de veiligheidscirkels in 
de nieuwe Europese Seveso-richtlijn over de risico’s 
van industriële ongevallen

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van mevrouw Schauvliege tot de heer Peeters, 
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, over de gevolgen van de uit-
breiding van de veiligheidscirkels in de nieuwe Eu-
ropese Seveso-richtlijn over de risico’s van indus- 
triële ongevallen.

Mevrouw Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Joke Schauvliege:Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, de Seveso-richtlijn is destijds 
opgesteld naar aanleiding van een zwaar industri-
eel ongeval. Het was de bedoeling om een aantal 
preventiemaatregelen te nemen, aan bedrijfsin-
specties te doen en meer duidelijkheid te brengen 
over de ruimtelijke ordening bij gevaarlijke indus-
triële bedrijven.

De eerste richtlijn werd omgezet in Belgische wet-
geving via een federale wet. Er was ook een sa-
menwerkingsakkoord tussen de federale staat, het 
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brus-

selse Hoofdstedelijke Gewest. In 2003 werd er een 
wijziging van de Seveso-richtlijn gepubliceerd. We 
wisten allemaal dat die eraan kwam, want naar 
aanleiding van de oorspronkelijke richtlijn waren 
er een aantal bijkomende studies gevraagd.

Een van de conclusies van deze studies was dat de 
gevarenzone rond gevaarlijke industriële bedrijven 
in de lidstaten enorm varieerde, namelijk van 100 
meter tot 1 kilometer. Een van de gevolgen daarvan 
zou zijn dat er nu striktere regels worden opgelegd. 
Ik heb op het terrein gemerkt dat er heel eigenaar-
dige effecten spelen. Naar aanleiding van de afba-
kening van het grootstedelijk gebied Gent blijkt nu 
plots dat een aantal woningen gelegen zijn in een 
dergelijke veiligheidscirkel of effectenzone. Het ge-
volg is dat, eens alles is vastgelegd, deze woningen 
zouden moeten verdwijnen.

Nu moet u weten dat de bewoning er al was en het 
bedrijf  zich daar pas tien jaar geleden heeft geves-
tigd. Sindsdien is er goed nabuurschap en zijn er 
geen problemen geweest. Plotseling krijgen de be-
woners te horen dat hun woningen daar moeten 
verdwijnen want dat ze te dicht zijn gelegen bij een 
Seveso-bedrijf.

Ik neem aan dat veiligheid vooropstaat, iedereen is 
het daarmee eens. Aan de andere kant is het toch 
eigenaardig dat een aantal bijkomende effecten 
spelen en plotseling een onveilige situatie zou be-
staan alleen omdat een bepaald gebied binnen een 
grootstedelijk gebied valt. Op het terrein is er heel 
wat onduidelijkheid en ook studiebureaus weten 
niet goed waaraan zich te houden.

Mijnheer de minister, welke gevolgen heeft de aan-
passing van de Europese Seveso-richtlijn? Zijn er ef-
fectief aanpassingen? Is die effectenzone uitgebreid, 
en welk effect zal dat hebben voor Vlaanderen? 

Wat is het standpunt terzake van Aminal? Ik heb 
begrepen dat ze een bijkomende studie zou doen 
of een aantal aanbevelingen formuleren.

Als de veiligheidscirkel inderdaad moet worden uit-
gebreid, zal er dan worden overgegaan tot onteige-
ning van zowel bedrijven als woningen? Ik stel me 
vragen over hoe dit praktisch zal worden opgelost.

Worden er eventueel andere begeleidende maatre-
gelen terzake genomen indien dit probleem zich ef-
fectief  zou stellen?

Van den Eynde
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De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mevrouw Schauvliege, ik 
zal eerst enkele algemene elementen naar voren 
brengen ter verduidelijking. Het is in artikel 12 
van de Seveso-II-richtlijn van 9 december 1996 
dat er staat dat op een langetermijnbasis voldoen-
de afstand moet bestaan tussen Seveso-bedrijven 
enerzijds en woongebieden anderzijds. Het is be-
langrijk dat de eis tot het behouden of creëren van 
voldoende afstand geldt tot woongebieden en niet 
tot afzonderlijke woningen. Die kunnen immers 
gelegen zijn in andere dan woongebieden, bijvoor-
beeld zonevreemde woningen. De doelstelling van 
deze eis uit de Seveso-II-richtlijn is het voeren van 
een ruimtelijkeordeningsbeleid dat rekening houdt 
met de risico’s van Seveso-bedrijven, zowel bij het 
creëren en uitbreiden van industriezones waar Se-
veso-bedrijven terechtkunnen, als bij het creëren 
van nieuwe woongebieden. Hiermee wordt onder 
meer ook het herbestemmen bedoeld van indus-
triegebieden met historisch gegroeide woonkorrels 
erin. Het is belangrijk te onderstrepen dat minis-
ter Van Mechelen daar enige bevoegdheid over  
heeft.

De implementatie van deze eis uit artikel 12 van de 
Seveso-II-richtlijn is gebeurd via het decreet van 18 
december 2002 tot aanvulling van het decreet hou-
dende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
met een titel betreffende de milieueffect- en veilig-
heidsrapportage. Samengevat voorziet dit decreet 
dat in bepaalde gevallen een zogenaamd ruimtelijk 
veiligheidsrapport, RVR, wordt opgesteld in de 
ontwerpfase van een ruimtelijk uitvoeringsplan, 
RUP, om te vermijden dat in de toekomst potenti-
eel gevaarlijker situaties zouden ontstaan door het 
verkleinen van afstanden tussen Seveso-bedrijven 
en woongebieden.

Wat het amendement van 16 december 2003 op de 
Seveso-II-richtlijn betreft, moet worden benadrukt 
dat het amendement op artikel 12 enkel voorziet in 
een systeem, onder andere via een technische data-
bank, om de uitvoering van artikel 12 in de diverse 
lidstaten meer te stroomlijnen, gezien de grote ver-
schillen die zijn vastgesteld tussen de verschillende 
lidstaten. Het amendement omvat geen strengere 
regelgeving voor de afstanden tussen woongebie-
den en Seveso-bedrijven. Het is absoluut niet zo 
dat hierdoor in Vlaanderen van vandaag op mor-
gen de gevaarlijke zones rond Seveso-bedrijven 
zouden vergroten.

U vermeldt in uw vraag een herziening van de Eu-
ropese leidraad voor het opstellen van een veilig-
heidsrapport. Mijn administratie heeft echter geen 
kennis van een dergelijke Europese leidraad in uit-
voering van artikel 12 van de Seveso-II-richtlijn

Concreet voor de situatie van Overdam in Ever-
gem loopt momenteel een openbaar onderzoek, 
namelijk van 10 januari tot 10 maart 2005, over het 
voorontwerp van gewestelijk RUP voor de afbake-
ning van het grootstedelijk gebied Gent. Een zone 
met een twintigtal woningen, gelegen in industrie-
gebied volgens het huidige gewestplan, ligt op zeer 
korte afstand van een hogedrempel-Seveso-bedrijf, 
namelijk aan de overzijde van de openbare weg, en 
wordt in dit ontwerp van RUP herbestemd tot woon-
gebied. Ter voorbereiding van de beslissing van de 
Vlaamse Regering tot vaststelling van dit ontwerp 
van RUP werd een RVR opgemaakt, waarvan het 
eindrapport goedgekeurd is op 19 mei 2004.

De bevoegde dienst binnen Aminal, namelijk de 
cel Veiligheidsrapportering, cel VR, van de afde-
ling Aminabel, heeft de opmaak van dit RVR op-
gevolgd en beoordeeld en is van mening dat er in 
het voorliggend RUP inderdaad niet voldoende af-
stand ligt tussen het bestaande Seveso-bedrijf, na-
melijk EOC Polymers II, en het gehucht Overdam, 
dat in het huidige ontwerp van RUP als woonge-
bied herbestemd wordt. De cel VR verleende dan 
ook zijn akkoord met de voorstellen die zijn ge-
formuleerd in het voorontwerp van RUP, behalve 
voor het knelpunt dat rijst bij de omzetting van 
een deel van het bestaande industriegebied Durm-
akker naar woongebied Overdam te Evergem. 

Om dit knelpunt weg te werken werden de verschil-
lende alternatieven op een rijtje gezet in het RVR. 
Er zijn twee extreme alternatieven, maar ook tus-
senliggende alternatieven. Het eerste extreme al-
ternatief  is Overdam niet inkleuren als woonge-
bied en de aanwezige woningen in dit gebied laten 
verdwijnen zodat het bedrijf  EOC Polymers II zijn 
activiteiten kan blijven uitvoeren. Het andere ex-
treme alternatief  is het volledige bedrijf  herloka-
liseren naar een ander industriegebied, waardoor 
Overdam als woongebied kan aangeduid blijven.

Er zijn ook een aantal tussenalternatieven moge-
lijk. De cel VR adviseerde uiteindelijk dat, vooral-
eer over het betreffende knelpunt een gefundeerde 
beslissing kan worden genomen, er een bijkomende 
studie moet worden uitgevoerd, rekening houdend 
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met de verschillende economische, financiële, vei-
ligheids- en andere aspecten. Het knelpunt is dui-
delijk aangegeven in het RVR, in het eerste punt 
van het Algemeen Besluit, op pagina V.11 van dit 
rapport, dat voor het publiek ter inzage ligt en deel 
uitmaakt van de documenten van het openbaar 
onderzoek van het ontwerp van RUP.

De Vlaamse Regering volgde het advies van de cel 
VR in haar beslissing van 22 oktober 2004. Hierbij 
werd beslist dat de administratie werd gelast om 
een onderzoek door te voeren naar de mogelijke 
maatregelen om te voldoen aan de bepalingen van 
de Seveso-II-richtlijn voor de omgeving Overdam, 
inzake de veiligheid, en om deze maatregelen te 
kaderen binnen hun juridische, economische en 
ruimtelijke randvoorwaarden. Dit onderzoek, 
waarbij onder meer de cel Veiligheidsrapportering 
van Aminal is betrokken, is momenteel in uitvoe-
ring.

De voorzitter: Mevrouw Schauvliege heeft het 
woord.

Mevrouw Joke Schauvliege: Mijnheer de minister, 
ik dank u voor het duidelijk antwoord. U moet we-
ten dat er heel wat wilde verhalen de ronde doen: 
het wordt voorgesteld alsof er een volledig nieuw 
amendement is waardoor alle veiligheidscirkels 
vergroten. Ik ben blij dat alles eens duidelijk op 
een rij wordt gezet.

Op het terrein leeft er heel wat onzekerheid. U 
hebt zelf  gezegd dat er een bijkomende studie is 
gevraagd. Ik was hiervan op de hoogte, vandaar 
mijn vraag naar het standpunt van Aminal. Hebt 
u er zicht op wanneer de studie zou zijn afgerond? 
We zitten nu in het openbaar onderzoek. U be-
grijpt dat een aantal bezwaren zouden kunnen zijn 
ingegeven door precies een conclusie van het rap-
port van Aminal over het al dan niet omzetten van 
Overdam naar woongebied. Het zou jammer zijn 
dat de bijkomende studie pas afgerond zou zijn na 
de afsluiting van het openbaar onderzoek.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Ik begrijp dat het niet onbe-
langrijk is dat die studie zo snel mogelijk wordt af-
gerond. Ik heb geen bericht gekregen binnen welke 
tijdsspanne dit zou gebeuren. Ik zal erop aandrin-

gen dat het zo snel mogelijk gebeurt op basis van 
uw terecht argument.

Mevrouw Joke Schauvliege: Ik veronderstel dat de 
studie een aantal bijkomende mogelijkheden en 
opties zal onderzoeken. Blijkbaar bestaat er in het 
Antwerpse een bedrijf  waar rondom een soort van 
veiligheidsmuur is gebouwd. Ik geloof daar zelf  
niet in, maar toch werd dit op de gemeenteraad 
verteld. Ik stel me de vraag of bij een ongeval in 
een chemisch bedrijf  zo’n veiligheidsmuur de vei-
ligheid van de omwonenden kan garanderen. Ami-
nal zal hier beter van op de hoogte zijn dan gelijk 
wie.

Minister Kris Peeters: Ik zal dit nakijken. Ik heb 
geen weet van een muur in Antwerpen. Ik ga ervan 
uit dat dat rapport de nodige elementen zal aan-
brengen. Ik zal het voorbeeld van Antwerpen, van 
een bedrijf  met een muur, meegeven.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 11.11 uur.

_______________________

Peeters
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