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Waarnemend voorzitter: de heer Frans Peeters

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 14.08 
uur.

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot 
mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister 
van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kan-
sen, over het European Road Assessment Program-
me (EuroRAP-systeem)

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van de heer Decaluwe tot mevrouw Van Brempt, 
Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Econo-
mie en Gelijke Kansen, over het European Road 
Assessment Programma.

De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, het European 
Road Assessment Programme of  kortweg het 
EuroRAP-systeem is momenteel in diverse Euro-
pese landen in de maak en wordt ruim gesteund 
door de Europese Commissie. Het is een nieuw 
soort systeem dat een objectief  antwoord kan 
geven op de vraag hoe verkeersveilig onze wegen 
zijn.

Het EuroRAP-systeem kent aan de wegen sterren 
toe. Het aantal sterren hangt af  van het verkeers-
veilige karakter van de weg. Zo betekent één ster 
dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog heel 
wat verbetering mogelijk en nodig is. Een weg met 
vier sterren wordt bestempeld als verkeersveilig 
en impliceert dat de bestuurder bij een eventuele 
misser meer kans maakt op overleven. Tijdens de 
vorige legislatuur werd de problematiek van de 
verkeersongevallenanalyses besproken. Terzake 
ligt er ook een voorstel van decreet voor.

In vrijwel alle Europese landen wordt momen-
teel gewerkt aan de ontwikkeling en de invoering 
van een dergelijk systeem. Sommige landen, zoals 
Polen en Slowakije zijn zich alleen nog aan het 
oriënteren. Duitsland en Zweden staan het verst. 
Daar werd al 8.000 kilometer weg geanalyseerd en 
met behulp van sterren een veiligheidsnorm toe-
gekend. In Nederland wordt gewerkt aan de ana-
lyse van de wegen. Engeland is volop bezig met 
de eerste risicoanalyses in de aanloop naar het 
sterrensysteem. Aan de hand van hun zogeheten 
‘risk map’ is er nu al een goed beeld mogelijk van 
de verkeersonveilige wegen en kan worden aan-
getoond waar verhoudingsgewijs de hoogste ver-
keersveiligheidswinst te halen is. In Engeland is de 
volgende stap de invoering van het systeem.

Ik vergelijk het systeem een beetje met onze black 
points. Ook die waren een vorm van inventarisa-
tie van de verkeersonveilige punten. De vorige 
en de huidige regeringen hebben daar werk van 
gemaakt. In dit systeem gaat het echter over het 
volledige wegennet.

Dit systeem maakt het mogelijk om een vergelij-
king te maken op internationaal niveau, al botst 
men nu op de beperking van de verschillende 
methodiek in de diverse landen.

Mevrouw de minister, werkt Vlaanderen mee aan 
dit EuroRAP-project? Zo ja, in welke mate?

Als Vlaanderen het sterrensysteem niet integreert, 
wat is de reden daarvoor? In welk alternatief  
wordt eventueel voorzien?

Hoever staat het met de integratie van dit project 
in Vlaanderen? Ondervindt men beperkingen?

Welke methodiek wordt gehanteerd voor de inte-
gratie van dit project?

Commissie voor Openbare Werken,   Dinsdag 28 juni 2005

Mobiliteit en Energie
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Wanneer mogen we de uiteindelijke resultaten van 
dit Europese project in Vlaanderen verwachten?

 Op welke manier en voor welke doeleinden zullen 
deze resultaten uiteindelijk gebruikt worden?

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het 
woord.

Minister Kathleen Van Brempt: Mijnheer de voor-
zitter, dames en heren, het doel van EuroRAP is: 
‘een objectieve veiligheidsscore aan wegen geven’. 
Voor de analyse worden delen van wegen onder-
zocht waar meerdere doden of  zwaargewon-
den gevallen zijn in de jongste drie jaren. Op dit 
moment werden er reeds risicokaarten opgesteld 
voor Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, Span-
je, Catalonië en Zweden.

Aan het EuroRAP-project op zich, werkt het 
Vlaamse Gewest zelf  niet mee. Het zijn vooral 
automobielclubs die op dit terrein actief  zijn. Het 
gewest zal uiteraard ten volle aandacht schenken 
aan de resultaten ervan en zijn acties erop afstem-
men.

Het Vlaamse Gewest volgt reeds geruime tijd de 
verkeersveiligheid van haar wegen op. Dit gebeurt 
door de analyse van de NIS-gegevens over letsel-
ongevallen. De Mobiliteitscel van de Vlaamse 
Gemeenschap werkt op dit moment met een 
gelijksoortig systeem. Via de databank met onge-
valstatistieken van het NIS, worden ongeval-
len gekoppeld aan de hectometerpalen langs de 
gewestwegen en aan het GIS. Het voordeel van 
deze koppeling is dat er analyses kunnen worden 
uitgevoerd op deze databank. Zo kan er worden 
nagegaan op welke delen van de wegen er veel 
ongelukken gebeuren met vrachtwagens, fietsers 
of jongeren.

Voor de gemeentewegen kan de analyse op dit 
moment nog niet gebeuren, omdat ze niet voor-
zien zijn van kilometerpalen, waardoor de positi-
onering zeer moeilijk is. Daar wordt aan gewerkt, 
waardoor het in de toekomst ook mogelijk zal zijn 
om hetzelfde systeem toe te passen.

Zoals bekend, zijn de gedetailleerde ongevalge-
gevens momenteel slechts met enkele jaren ver-
traging beschikbaar, zodat dit instrument niet 
optimaal kan worden gebruikt om de evolutie 

van de verkeersonveiligheid op de voet te volgen. 
De gegevens over langere periodes worden wel 
gebruikt bij de bepaling van de prioriteiten voor 
infrastructuuringrepen. Zo werden de gevaarlijke 
punten, die momenteel via TV3V worden aange-
pakt, geselecteerd op basis van de ongevallenge-
gevens.

Het Vlaams Steunpunt Verkeersveiligheid heeft 
ook reeds meerdere studies en analyses uitgevoerd 
op de Vlaamse autosnel- en gewestwegen. Ook 
gegevens over ongevallen met slechts één betrok-
ken voertuig, bij een aanrijding met een element 
van de wegeninfrastructuur, worden geanalyseerd. 
Op basis hiervan worden ook gerichte ingrepen 
bestudeerd en gerealiseerd om lokaal of  meer 
algemeen de verkeersveiligheid te verbeteren. 
Zo waren er recent aangescherpte richtlijnen om 
spookrijden op autosnelwegen tegen te gaan en 
is er nu een verbeterde aanduiding van het schei-
dingspunt tussen de autosnelweg en de afritten 
ervan.

Uit deze gegevens mag blijken dat het Vlaamse 
Gewest wel degelijk uitgebreid aandacht besteedt 
aan de veiligheid van haar wegen, zonder daarom 
actief  te participeren aan het EuroRAP-project. 
Uit onderzoek is tevens gebleken dat in 90 percent 
van de gevallen het gedrag, hoofd- of  nevenoor-
zaak is van een ongeval.

Aangezien Vlaanderen niet participeert aan het 
project, kan ik geen antwoord geven op uw ande-
re vragen.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Mevrouw de minister, ik 
dank u voor het antwoord. Vlaanderen is volop 
bezig met de problematiek van de verkeersveilig-
heid. Mijn vraag is om dit nog eens te bekijken 
in het kader van EuroRAP. Ook andere landen 
werken volgens dit systeem. Er is een probleem op 
het vlak van afstemming en gelijkaardigheid van 
cijfers, maar met kleine inspanningen valt er mis-
schien wat geld te rapen bij Europa. Ik roep u op 
om dit te laten onderzoeken.

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het 
woord.

Minister Kathleen Van Brempt: Ik heb naar aanlei-
ding van uw vraag aan de administratie gevraagd 

Decaluwe
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om dit ten gronde na te gaan. Volgens mij werken 
wij nu al uitgebreider dan het EuroRAP-project. 
Het is mijn eerste inschatting dat we al verder 
staan, maar ik durf dat momenteel niet formeel te 
bevestigen. De administratie is ermee bezig.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Annick De Ridder 
tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minis-
ter van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke 
Kansen, over de niet-uitvoering van het Vlaamse 
Taxibesluit

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uit-
leg van mevrouw De Ridder tot mevrouw Van 
Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale 
Economie en Gelijke Kansen, over de niet-uitvoe-
ring van het Vlaamse Taxibesluit.

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voor-
zitter, mevrouw de minister, in 2003 vaardigde 
de Vlaamse Regering een regeling uit met betrek-
king tot de tarieven voor taxidiensten. Er werd de 
keuze gelaten tussen maar liefst 26 verschillende 
tarieven. De taxibedrijven zouden op die manier 
een doelgroepenbeleid kunnen voeren naar onder 
andere jongeren of mindervalide personen.

Dit Vlaamse Taxibesluit moest in de plaats komen 
van de federale regeling die twee tarieven han-
teert. Er werden echter geen taxameters afgeleverd 
door de federale dienst Metrologie, waardoor het 
Vlaamse Taxibesluit niet kan worden uitgevoerd.

Er is een procedure gevoerd voor het Brusselse 
Hof van Beroep en het vonnis maakt brandhout 
van de Vlaamse regeling omdat de tarieven ondui-
delijk zijn voor de klant en omdat het besluit niet 
uitvoerbaar is.

Mevrouw de minister, blijft u vasthouden aan het 
Vlaamse Taxibesluit? Hoe zult u het in overeen-
stemming brengen met de huidige regeling voor 
de aflevering van taxameters? Zult u het besluit 

herzien om het werkbaar te maken? In hoeverre is 
er in het verleden overleg gepleegd met uw fede-
rale collega om het uit te voeren? Waarom is het 
dan misgelopen bij de aflevering van de taxame-
ters? Kon dit niet worden opgelost vooraleer er 
een arrest van het Hof van Beroep was? Welke 
oplossingen zijn er mogelijk om toch een gediffe-
rentieerde tarifiëring toe te laten en op welke ter-
mijn?

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mevrouw de minister, klopt 
het dat er ook een procedure loopt bij de Raad 
van State? Wanneer verwacht u daar een uit-
spraak over?

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het 
woord.

Minister Kathleen Van Brempt: Mijnheer de voor-
zitter, dames en heren, het Hof van Beroep heeft 
het Vlaamse Gewest niet veroordeeld, integen-
deel. In het arrest staat duidelijk dat de Vlaamse 
regelgeving conform de federale en Europese wet-
geving is. Ik citeer uitgebreid uit dit recente, maar 
erg belangrijke vonnis dat hopelijk een einde 
maakt aan het dispuut.

‘Appellanten, de taxisector, maken het prima facie 
niet aannemelijk dat het Taxibesluit strijdig zou 
zijn met federale bevoegdheden inzake metrologie 
en normalisatie of  terzake bevoegdheidsverdelen-
de regels zou schenden. 

Enige schending van de federale bevoegdheden 
inzake algemene politie- en reglementering op 
het verkeer en vervoer en inzake technische voor-
schriften qua verkeers- en vervoermiddelen is 
ogenschijnlijk evenmin voorhanden. 

De omstandigheid dat de federale overheid exclu-
sief  bevoegd is voor de metrologie en de normali-
satie en derhalve voor het ijken en homologeren 
van de toegelaten taxameters, lijkt er niet voor in 
de weg te staan dat de gewesten, die bevoegd zijn 
voor de regelgeving inzake de activiteiten van het 
taxivervoer, een aantal modaliteiten kunnen bepa-
len aangaande de taxameters, onder meer opdat 
deze de verleende diensten en de te betalen bedra-
gen correct zouden kunnen berekenen, en dit ter 
bescherming van de gebruikers van taxi’s. 

Van Brempt
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Deze gewestelijke regelgeving leidt er prima facie 
niet toe dat taxameters gebruikt zouden worden 
die niet door de federale overheid werden goedge-
keurd, noch dat de federale bevoegdheden terzake 
zouden worden uitgehold. 

Terzake stelt het Vlaamse Gewest uitdrukkelijk 
dat de steden en gemeenten geen vergunningen 
kunnen toestaan met tarieven die bij gebrek aan 
homologatie niet kunnen worden ingebracht in de 
taxameters. Aldus lijkt artikel 26 van het Taxibe-
sluit evenmin een probleem op te leveren’.

Verder stelt het arrest: ‘Het lijkt echter niet zo te 
zijn dat taxameters die zouden werken conform 
het Vlaamse Taxibesluit, niet zouden kunnen wor-
den gehomologeerd en enig in gebreke blijven van 
het Vlaamse Gewest, onder meer wat het indie-
nen van een lastenboek betreft, wordt in dit ver-
band niet aannemelijk gemaakt. Er is prima facie 
immers geen bezwaar dat digitale taxameters met 
meer dan twee tarieven zouden worden gehomo-
logeerd door de federale overheid, zelfs indien er 
terzake geen regelgeving bestaat en de bestaan-
de normen enkel betrekking zouden hebben op 
mechanische taxameters.’

De homologatie van forfaitaire tarieven lijkt even-
min voor problemen te kunnen zorgen: ‘Dat de 
Belgische Staat weigert om taxameters te homolo-
geren die meer dan twee tarieven vaststellen, lijkt 
niet aan het Vlaamse Gewest te kunnen worden 
aangerekend. 

Vervolgens zijn de door het Taxibesluit opge-
legde verplichtingen prima facie uitvoerbaar 
met de apparatuur die vandaag bestaat en wordt 
gebruikt, lijkt de vrijheid van handel en nijverheid 
niet te worden aangetast en worden ogenschijnlijk 
geen maatregelen opgelegd die op onevenredige 
wijze belastend zouden zijn of  die buiten verhou-
ding zouden staan tot het beoogde doel, namelijk 
het beschermen van de taxigebruiker, het mogelijk 
maken van controle op de naleving van de ver-
gunningsvoorwaarden en de bewijsvoering en het 
voorkomen van fraude.’

Bovendien slorpt het Taxibesluit de twee bestaan-
de federale tarieven op maar vervangt ze niet. Die 
maken dan deel uit van het maximumaantal van 
26 tarieven. Het Hof van Beroep heeft de vorde-
ring van de taxisector integraal verworpen en ner-

gens gezegd dat de tarieven onduidelijk zouden 
zijn voor de klant. Wel moet de rechtsonzekerheid 
inzake homologering van de taxameters zo snel 
mogelijk worden weggewerkt. Dat is echter een 
federale bevoegdheid.

Reeds tijdens de voorbereiding van het Taxibesluit 
werd de toenmalige federale minister van Econo-
mie gevraagd om mee te werken. Een jaar later 
werd dezelfde vraag gesteld aan de nieuwe fede-
rale minister van Economie, de heer Verwilghen. 
Die leek eerst bereid tot homologatie, maar ging 
er later vanuit dat deze materie een federale 
bevoegdheid was.

Op 23 maart 2005 heb ik bij minister Verwilghen 
aangedrongen op een spoedige homologatie van 
een gedifferentieerde tarificatie. Minister Verwilghen 
heeft op 17 juni 2005, de dag van het arrest van 
het Hof van Beroep, een brief  aan mij gericht 
waarin hij meedeelt dat de homologatieprocedure 
van de taxameters volgens het Vlaamse Taxibe-
sluit kan worden gestart. Daartoe is begin juli een 
overleg gepland tussen de Vlaamse en federale 
administraties. Ik verwacht dan ook dat binnen-
kort het Vlaams beleid ten volle kan worden uit-
gewerkt zodat meerdere tarieven, waaronder ook 
forfaitaire tarieven, in de taxameter kunnen wor-
den opgenomen.

Mijnheer Peumans, er loopt nog een procedure 
bij de Raad van State. Die kan en zal nog jaren 
duren. Volgens het juridisch advies zal de Raad 
van State, door de uitspraak van het Hof van 
Beroep, vermoedelijk in dezelfde zin oordelen. 
Daarmee lopen we wel erg vooruit op de feiten. 
Het zal ons in elk geval niet tegenhouden om snel 
werk te maken van de uitvoering van het Vlaamse 
Taxibesluit.

De voorzitter: De heer Bossuyt heeft het woord.

De heer Gilbert Bossuyt: Het gaat hier duidelijk 
om een Vlaamse bevoegdheid. Er was reeds eerder 
een gelijkaardige problematiek inzake de homolo-
gatie van de camera’s en flitspalen.

Ik ben heel verheugd met de uitspraak van het 
Hof van Beroep, want die impliceert ondubbelzin-
nig een erkenning van een Vlaamse bevoegdheid. 
Wij mogen de tarieven vaststellen, terwijl de fede-
rale overheid instaat voor de technische kant van 
de zaak op aanwijzing van de bevoegde geweste-
lijke overheid.

Van Brempt
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De voorzitter; Mevrouw De Ridder heeft het 
woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mevrouw de minister, 
het is heel gevaarlijk om delen van citaten voor te 
lezen uit arresten waarin ook andere zaken staan. 
Het belangrijkste is dat u zegt dat er op heel korte 
termijn overleg wordt gepleegd en dat u erop zult 
toezien dat het Vlaamse Taxibesluit volledig kan 
worden uitgevoerd.

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mevrouw de minister, het 
is toch de federale overheid die naar de Raad van 
State is gestapt? Dan is die procedure toch zonder 
voorwerp? Als de federale minister consequent 
is, dan trekt hij zijn procedure voor de Raad van 
State in. Hij heeft die procedure ingespannen 
omdat hij ervan uitging dat het tarievenbeleid een 
federale bevoegdheid was. U kunt uw charmes 
aanwenden om minister Verwilghen ervan te over-
tuigen zijn procedure bij de Raad van State stop 
te zetten.

Minister Kathleen Van Brempt: Mijn absolute pri-
oriteit is nu ervoor te zorgen dat de taxameters 
worden gehomologeerd. Daar zitten de admini-
straties nu voor samen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– De vergadering wordt geschorst om 14.28 uur.

__________________________________________

– De vergadering wordt hervat om 14.40 uur.

Interpellatie van de heer Jos Stassen tot de heer 
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Wer-
ken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de aange-
kondigde plannen inzake openbare werken

Vraag om uitleg van de heer Jan Peumans tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
wijze van financiering in het kader van de meerja-
renbegroting

De voorzitter: Aan de orde is de interpellatie van 
de heer Stassen tot de heer Peeters, Vlaams minis-
ter van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu 
en Natuur, over de aangekondigde plannen inza-

ke openbare werken, met daaraan toegevoegd 
de vraag om uitleg van de heer Peumans tot de 
minister Peeters over de wijze van financiering in 
het kader van de meerjarenbegroting.

De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, parlementsleden kunnen soms 
moeilijk volgen wat er allemaal gebeurt, zeker 
in verband met de financiering van het Vlaamse 
Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Ik heb 
de meerjarenbegroting al een paar keer gelezen, 
maar het is me nog steeds niet duidelijk wat er 
allemaal inzit en wat niet. Daarnaast zijn er de 
extra inkomsten voor Vlaanderen dankzij de ver-
koop van allerlei participaties in Textiel Vlaande-
ren, Staal Vlaanderen en GIMV. Verder is er de 
opbrengst van de gewestbelasting die blijkbaar 
heel wat hoger ligt dan eerst werd geschat. Nu 
wordt reeds gebakkeleid over de verdere beste-
ding. Over die kwestie staat morgen een actuele 
interpellatie op de agenda van de plenaire verga-
dering. Er is ook nog de techniek van de alterna-
tieve financiering die een aantal weken geleden 
werd gelanceerd door de minister-president.

Het is voor parlementsleden moeilijk om te weten 
te komen over welke middelen Vlaanderen precies 
beschikt en wat ermee kan worden gedaan, van-
daar deze interpellatie over een aantal uitspraken 
die u deed over de middelenbesteding voor Open-
bare Werken in de toekomst. Ik ga daarbij uit van 
de interpellaties en vragen die eerder al werden 
gesteld. Deze interpellatie betreft dus geen herha-
ling, maar een vervolg.

Op woensdag 15 juni interpelleerden een aantal 
collega’s de minister-president over zijn voorstel 
voor de alternatieve financiering van eenmalige 
investeringen zoals infrastructuurwerken in scho-
len, rusthuizen, cultuurgebouwen en openbare 
werken. Uit het antwoord van de minister-presi-
dent bleek dat het voorstel technisch verder moet 
worden uitgewerkt en dat er nog overleg moet 
worden gepleegd met allerlei – voornamelijk fede-
rale – instanties om aan te tonen dat alles past 
binnen het kader van de schuldenproblematiek 
van België. Het voorstel zal resulteren in een aan-
tal maatregelen die kunnen verschillen afhanke-
lijk van de bevoegdheidsdomeinen zoals openbare 
werken, de schoolgebouwen via DIGO, de rust-
oorden en ziekenhuizen via VIPA en eventueel de 
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sociale huisvesting via de huisvestingsmaatschap-
pijen.

Uit het antwoord bleek duidelijk dat het meer dan 
een idee betrof. Het was een voorstel dat tech-
nisch nog uitgewerkt diende te worden. Ondanks 
het feit dat deze maatregel nog niet op punt staat, 
hebben een aantal ministers al een voorafname 
gedaan op de middelen die zullen vrijkomen en 
die besteed kunnen worden aan eenmalige inves-
teringen. Minister Vervotte kondigde via een 
kranteninterview aan dat de gehele wachtlijst van 
48 rustoorden zal worden weggewerkt via deze 
financieringstechniek. De minister-president had 
gezegd dat het zijn ambitie was om de helft weg 
te werken. Ze zullen het wel onder elkaar uitvech-
ten. Ook u stelde een aantal infrastructuurwerken 
in het vooruitzicht.
 
Een andere politieke discussie betrof  de ‘Meerja-
renbegroting 2006-2009’. Ook uit dat document 
blijkt dat er voor een aantal investeringen voor-
afnemingen worden gedaan via het FFEU. Op 
voorwaarde dat er 125 miljoen aan beleids- en 
betaalkredieten over is, kan 100 miljoen euro wor-
den gerecupereerd voor het wegwerken van zwarte 
punten, 7,5 miljoen euro voor waterwegen en 10 
miljoen euro voor de bodemsanering. In diezelf-
de nota staat ook dat er jaarlijks in 143,9 miljoen 
euro voor baggerwerken voor de havens en voor 
uitbreiding van de tijdokken wordt voorzien. Wat 
dat juist betekent, is niet altijd even duidelijk.

Ondanks deze bijkomende informatie – de toe-
lichting over de alternatieve financiering van 
eenmalige infrastructuurwerken en de beperkte 
informatie over de meerjarenbegroting – blijft er 
grote onduidelijkheid bestaan over de aangekon-
digde openbare werken. De financiering ervan is 
maar één aspect van de zaak, we moeten ons ook 
vragen stellen over het nut, de noodzaak en de 
opportuniteit ervan.

We krijgen de indruk dat u bezig bent een hele 
reeks dossiers en projecten van openbare werken 
waarover in het verleden geen beslissing werd 
genomen, die op de lange baan werden gescho-
ven en die veelal werden betwist, nu via de poli-
tiek van aankondigingen of  het ‘government by 
announcement’ opnieuw op de agenda te plaat-
sen. Als het zo voortgaat, is het goed mogelijk 

dat u binnenkort een aankondiging doet over het 
Saeftingedok, over een nieuwe sluis op het kanaal 
Gent-Terneuzen en over de grote ring in het 
Waasland. Een aantal belangenorganisaties zullen 
u zeker nog een hele reeks projecten kunnen aan-
reiken.

Het gevolg van dit alles is een grote onduidelijk-
heid. Over welke grote projecten werd er vandaag 
al een beslissing genomen? Welke projecten wer-
den enkel aangekondigd? Hoe zit het met het sta-
tuut van die projecten?

Een van de betwiste projecten is de noord-zuid-
verbinding in de Kempen. Het is niet toevallig dat 
België en Vlaanderen in het verleden de wijsheid 
hadden om vooral te investeren in oost-westver-
bindingen. De noord-zuidverbindingen werden 
min of  meer beperkt tot de verbinding tussen 
Nederland, Antwerpen en Brussel. De verbindin-
gen in Limburg, in de Kempen en in Oost-Vlaan-
deren werden nooit gerealiseerd omwille van de 
economische realiteit die vooral oost-west georga-
niseerd is. We kunnen de discussie hierover later 
voeren.

Welke beslissing werd genomen over, en wat is het 
statuut van de noord-zuidverbinding in de Kem-
pen?

In de meerjarenbegroting staat iets over de uit-
breiding van de getijdendokken. Waarover gaat 
die passage, over de afwerking van het Deur-
ganckdok of over een nieuw getijdendok? Hoe zit 
het met de financiering van de onderhoudsbag-
gerwerken van het getijdendok? In de begroting 
2005 hebt u beslist om de onderhoudsbaggerwer-
ken over te nemen van de Antwerpse Haven. De 
jaarlijkse kostprijs wordt geschat op 25 miljoen 
euro. Hoe werd die verrekend in de meerjarenbe-
groting? Slaat de vermelding over de getijdendok-
ken misschien op deze werken? Moet het Haven-
decreet echt zo ruim worden geïnterpreteerd dat 
de onderhoudsbaggerwerken als een kost voor het 
Vlaamse Gewest moeten worden beschouwd? De 
kost heeft volgens mij te maken met de dokken op 
zich en moet bijgevolg, zoals wordt voorgeschre-
ven in het Havendecreet, door de havenbedrijven 
worden gefinancierd.

Over de tunnel of  de U-bocht bij de luchthaven 
van Deurne werd afgesproken om met een PPS-
constructie te werken. Het is op dit moment echt 
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niet duidelijk waar de private en publieke mid-
delen vandaan moeten komen. Gaat het project 
door? Zo ja, hoe wordt het gefinancierd?

Als ik de kranten mag geloven, zullen er over de 
afwerking van de noord-zuidverbinding in Lim-
burg, referenda worden gehouden in Houtha-
len-Helchteren. Vorige week noemde u het hoge 
bedrag van 10 miljard frank. Wordt dat geld bij 
de LRM gehaald?

Er is een discussie aan de gang over het ontdub-
belen van de Scheldebrug in Temse. Lange tijd 
werd gediscussieerd over de mogelijkheid tot opti-
malisatie van de brug door middel van een derde 
rijstrook. Het voormalige kabinet van minister 
Bossuyt stelde dat dit technisch onmogelijk was. 
Later bleek het toch mogelijk te zijn, maar daar-
door zou de brug maandenlang onbruikbaar zijn, 
met vele gevolgen voor de omgeving. In de streek 
zijn er immers weinig bruggen. Het denkspoor 
werd verlaten, maar onlangs hebt u aangekondigd 
dat er in Temse een tweede brug komt. Het dossier 
sleept al jaren aan en plots komt daar uw aankon-
diging. Er werd geen enkele studie gemaakt over 
de ruimtelijke inplanting, over de gevolgen voor 
de spoorweg of  over de gebouwen langs de N16 
aan de kant van Temse. De brug leggen is niet zo 
moeilijk, maar er moeten ook wegen naar de brug 
leiden. Sinds uw aankondiging hebben we maar 
heel weinig gehoord over een tweede brug. Hoe 
staat het met dat project?

Er wordt ook discussie gevoerd over de ontsluiting 
van de luchthavenregio rond Zaventem in het licht 
van het START-programma. In een antwoord van 
de minister-president en uit antwoorden van u, 
zijn we te weten gekomen dat de privé-partner van 
BIAC een deel van de kosten voor zijn rekening 
neemt, namelijk voor het stuk dat exclusief  door 
hem zou worden gebruikt. Dat zal zeker niet vol-
staan om de geschatte kosten, 700 miljoen euro, te 
financieren. Hoe zit het daarmee?

Mijnheer de minister, als we alle middelen optel-
len die nodig zijn om de vele aangekondigde 
projecten te financieren, dan is er heel veel geld 
nodig. De bijkomende middelen uit de verkoop 
van participaties, de opbrengst van de gewestbe-
lastingen en de alternatieve financieringen zul-

len niet volstaan. Het is belangrijk dat we weten 
wat het statuut is van al die aangekondigde grote 
infrastructuurwerken. Ik benadruk nogmaals dat 
over die werken jarenlang werd gediscussieerd. U 
stelt dat er een groot maatschappelijk draagvlak 
voor bestaat. Als dat zo is, zouden die werken al 
lang geleden gerealiseerd zijn.

Wat is de stand van zaken voor al die grote infra-
structuurwerken? Ik heb me beperkt tot de grote 
werken en misschien ben ik er nog een paar ver-
geten. Kunt u nog eens op een rij zetten welke 
werken u hebt aangekondigd en waarom u pre-
cies voor die werken hebt gekozen? Mogen we 
nog aankondigingen verwachten de eerstkomende 
dagen en weken? Als u aan hetzelfde tempo blijft 
doorgaan, zal Vlaanderen binnenkort veel infra-
structuurwerken rijker zijn.

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, zowel bij de bespreking van 
de begroting 2005 als van de beleidsnota Open-
bare Werken, hebt u toegezegd om ons een lijst te 
bezorgen van de zogenaamde missing links. Het 
gaat er mij niet zozeer om om die lijst nu te krij-
gen. Ik meen dat de brug van Temse de volgende, 
de vijfde, missing link op de lijst zal zijn. Het zul-
len er wellicht acht worden. Ik weet niet wanneer 
de lijst zal verschijnen. Op 22 maart 2005 heb ik 
u hierover een vraag om uitleg gesteld. U zei toen 
dat ik op de meerjarenbegroting moest wachten, 
met die begroting zou alles duidelijk worden.

De heer Stassen heeft gelijk dat u talrijke verkla-
ringen hebt afgelegd. Voor de aardigheid heb ik 
een lijstje gemaakt van alle aankondigingen die 
u sinds 1 september 2004 in Vlaamse dagbladen 
hebt gedaan. Ik zal niet alles voorlezen, maar het 
stoepenplan in Antwerpen, de Leien in Antwer-
pen, het Masterplan Antwerpen, de A12 Noord 
en de A12 Antwerpen-Rupel staan op de lijst. De 
N49 staat er echter niet tussen, nochtans zou ook 
die baan opgewaardeerd moeten worden. Op de 
lijst staan ook het klaverblad van Lummen, de 
noord-zuidverbinding in Limburg en de noord-
zuidverbinding in de Kempen. U hebt ook gespro-
ken over een meerjarenplan voor de Vlaamse zee-
havens en over de brug van Temse.

Over die laatste brug heeft elke minister de jong-
ste vijf  jaar gesteld dat het derde rijvak er niet kon 
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komen wegens te onveilig voor de zwakke wegge-
bruikers. Er werd zelfs nagedacht over een ‘ideal 
flow’ waarbij ’s morgens in de ene richting en 
’s avonds in de andere richting kan worden gere-
den. Men kwam er niet uit, maar plotsklaps dook 
het dossier weer op en vertelde u dat de brug ont-
dubbeld zal worden. Tijdens de hoorzittingen in 
het kader van de BAM en het Masterplan Ant-
werpen hebben de ambtenaren van het Multi-
modaal Model Antwerpen 2 gezegd dat het ont-
dubbelen van de brug in Temse een weerslag kan 
hebben op de manier waarop het vrachtverkeer de 
Oosterweelverbinding al dan niet gebruikt.

Naar aanleiding van een interpellatie van 
mevrouw Vanderpoorten op 15 juni jl. heeft de 
minister-president een uiteenzetting gegeven over 
de lengte van de wachtlijsten van de schoolgebou-
wen en in de bejaardensector, over de achterstand 
van 70.000 sociale woningen, en zo meer. Ik heb 
hem toen gevraagd of  er een gelijkaardige inven-
taris bestond van de achterstand bij de wegenwer-
ken. Ik citeer uit het antwoord van de minister-
president: ‘Mijnheer Peumans, u vroeg naar de 
inventarisatie van de achterstand inzake investe-
ringen in wegeninfrastructuur. Daarvoor verwijs 
ik naar minister Peeters. Ik heb die informatie niet 
bij. Ik meen te begrijpen dat de inventaris onder-
tussen is opgemaakt. Het gaat dan zowel over een 
lijst van missing links als over een inventaris van 
de staat van de wegen en wat er nodig is ter zake.’ 
Ons wegennet gaat op een aantal punten achter-
uit door de grote hoeveelheid verkeer en door het 
feit dat normale onderhoudswerken worden uitge-
steld. Daardoor wordt men achteraf eigenlijk met 
zwaardere investeringen geconfronteerd.

Mijnheer de minister, kunt u ons een over-
zicht geven van alle missing links? Minister 
Vandenbroucke heeft in het kader van de extra 
middelen waarover Vlaanderen zal kunnen 
beschikken, al een aantal uitspraken gedaan over 
bijvoorbeeld de ring rond Gent. Dat is weer een 
nieuw element. Ik kan hier eindeloos over door-
gaan, maar de minister-president verwijst me 
door naar u voor de inventaris.

Welke missing links zullen tijdens de komende vijf  
jaar worden aangepakt? Ik heb er tot nu toe vier 
gehoord: de noord-zuidverbinding in Limburg, de 
noord-zuidverbinding in de Antwerpse Kempen, 

de Oosterweelverbinding en Zaventem. Dat laat-
ste project gaat over een bedrag van 800 miljoen 
euro. Er wordt gezegd dat BIAC zal bijspringen, 
maar dat zou alleen maar voor de fly-over zijn 
voor een bedrag van 15 miljoen euro. Dat is een 
druppel op een hete plaat. 

Wat is de raming van de werken die zullen worden 
uitgevoerd? 

Op welke manier worden ze gefinancierd? 

Daarover doen ook allerlei verhalen de ronde. Ik 
hoor bijvoorbeeld dat de opbrengst van de NV 
Staal zou worden gebruikt. Ik heb al veel geduld 
betoond, maar ik wil nu graag eens een duidelijk 
antwoord krijgen.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, 
dames en heren, ik zal proberen volledig te zijn, 
en waar het kan enige twijfel wegnemen. In het 
regeerakkoord staat dat deze regering de proble-
matiek van de missing links zal aanpakken. In het 
Mobiliteitsplan staan 24 missing links opgesomd. 
In mijn beleidsnota zeg ik dat ik er minstens een 
derde van zal aanpakken, met andere woorden 
acht. Deze opdracht is in eerste instantie toever-
trouwd aan mezelf, de minister van Openbare 
Werken. Het is evident dat ik daar met de nodige 
zorg en kennis aan werk.

Om die opdracht te kunnen uitvoeren, moet er 
met een aantal elementen rekening worden gehou-
den. Er moet uitgebreid studiewerk gebeuren over 
de effecten op mobiliteit en milieu. Er moet wor-
den nagegaan wat het maatschappelijke draagvlak 
is, en deze projecten moeten maximaal respect 
opbrengen voor mobiliteits-, milieu- en ruimte-
lijke eisen.

Op basis daarvan heb ik als bevoegde minister 
gezegd dat ik minstens acht missing links zal aan-
pakken. Het kunnen er ook meer zijn. Samen met 
de collega’s in de Vlaamse Regering zal ik de pro-
jecten opstarten en uitvoeren. Door de omvang 
van de werken kan dit over meerdere legislaturen 
lopen, zoals de noord-zuidverbinding in Limburg. 
Sommigen denken dat als de werken starten, we 
daar 250 miljoen euro voor opzij moeten hebben 
liggen. Dat is niet juist. Het geld moet beschik-
baar zijn naarmate de werken vorderen en de fac-
turen moeten worden betaald.

Peumans
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Mijnheer Stassen, ik merk met enige verbijstering 
dat u dat ‘government by announcement’ noemt. 
U noemt dat ‘ballonachtige’ politiek. (Opmerkin-
gen van de heer Jos Stassen)

‘Government by announcement’ betekent in 
gewoon Nederlands voor mij ‘het oplaten van bal-
lonnetjes’. Om missing links te kunnen aanpak-
ken, moet ik als minister zeggen wat het voorstel 
is en hoe we dit gaan financieren. Als ik dat niet 
doe, geraak ik geen meter vooruit. U hebt gelijk 
dat een aantal dossiers al 30 of  40 jaar vastzit-
ten om de ene of  andere reden. Als we een aantal 
missing links nu niet aanpakken, zal de volgende 
minister van Openbare Werken zijn geloofwaar-
digheid volledig kwijtspelen, wie dat ook is en van 
welke kleur dan ook. De politiek wordt gecon-
fronteerd met problemen die al jaren duren. Als 
ik nu geen nagels met koppen sla, dan zal het voor 
de volgende minister ontzettend moeilijk zijn om 
de dossiers opnieuw op de tafel te krijgen.

Mijnheer Stassen, u haalt het dossier aan van 
de Temsebrug op de N16. Iedereen in die regio 
smeekt om een oplossing. Mijn voorgangers heb-
ben ontzettend veel zaken laten onderzoeken. Ik 
heb opnieuw aan de ingenieurs gevraagd of  de 
brug kan worden teruggebracht tot drie rijstro-
ken. De conclusie was dat het beweegbare gedeel-
te daarvoor voor zes maanden weg moet, dat de 
rijstroken smaller zullen worden en dat de snel-
heid moet worden verlaagd. Ik heb dan gevraagd 
of een extra brug ernaast geen betere optie is. Het 
bedrijf  Belgomine vraagt al jaren om een nieuwe 
kaai. Ik heb voorgesteld dat die er zou komen aan 
de andere kant van de brug. Er is daarover overleg 
gepleegd met de administratie, met de NV Zeeka-
naal, de burgemeesters, VOKA, Unizo, enzovoort. 
Er is over de partijgrenzen heen consensus dat 
dit moet gebeuren, met Groen! als uitzondering. 
Mijnheer Stassen, ik snap dan ook niet dat u me 
vraagt wat voor aankondiging dit nu weer is.

De heer Jos Stassen: Kunt u me een studie noe-
men waarin staat dat die brug moet worden gere-
aliseerd?

Minister Kris Peeters: Die brug kan worden gere-
aliseerd. De NV Zeekanaal heeft de opdracht 
gekregen om dit project te realiseren. Er is 
natuurlijk bij de administratie nagegaan wat er 
zal gebeuren met de weg naar de brug en met het 

spoor dat trouwens blijf  liggen waar het ligt. Er 
is nagegaan wat er met het fietspad zal gebeuren 
om de zwakke weggebruiker meer veiligheid te 
geven. Dat is allemaal onderzocht. Voor de Tem-
sebrug heeft de topman van de NV Zeekanaal de 
opdracht gekregen om de brug te realiseren met 
alle middelen die hij nodig heeft. De kaai zal wor-
den verplaatst en Belgomine is daar zeer gelukkig 
mee.

De heer Jos Stassen: Het bedrijf  heeft nochtans 
net gelobbyd om een vergunning te krijgen voor 
30 jaar voor een kaai aan de andere kant. Die 
kaai zou veel meer mogelijkheden bieden. Het 
bedrijf  heeft die vergunning van het schepencol-
lege weten te verkrijgen.

De voorzitter: Mijnheer Stassen, kunt u wachten 
met uw repliek tot na het antwoord van de minis-
ter?

Minister Kris Peeters: Ik maak me geen illusies, 
we zullen nog hindernissen op onze weg tegenko-
men.

Het dossier van de noord-zuidverbinding wordt 
op dezelfde manier aangepakt. Dit dossier sleept 
al jaren aan. Elke minister van Openbare Werken 
heeft geprobeerd om een stap vooruit te zetten. 
Mijnheer Stassen, we houden rekening met een 
niet onbelangrijke meeruitgave. De omleidings-
weg zou goedkoper zijn dan de keuze die we nu 
maken. Dat dit werk weerstand oproept, begrijp 
ik volkomen. We moeten de bevolking maximaal 
betrekken. Het is echter niet mogelijk om ome-
letten te bakken zonder eieren te breken. Er zal 
altijd wel iemand zijn die het om een of  andere 
reden niet ziet zitten. Als het overgrote deel van 
Limburg er wel achter staat, dan zou u moeten 
zeggen dat ik een minister van Openbare Werken 
ben die aan het begin van de legislatuur zegt waar 
hij voor gaat, binnen welke timing en met welke 
middelen. We kunnen dit alleen maar realiseren 
als alle meerderheidspartijen, en ik hoop ruimer, 
dit van harte toejuichen.

Mijnheer Peumans, u zult in de pers geen enkel 
citaat van mij vinden waarin ik zeg dat we nu al 
denken aan een Saeftingedok.

De nieuwe sluis op het kanaal Gent-Terneuzen 
(Sluiskil) is geen aankondiging. Het is opgenomen 
in het Memorandum van 11 maart 2005 afgeslo-
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ten tussen de Nederlandse en Vlaamse regeringen. 
Mijnheer Stassen, u bent niet correct als u dit een 
nieuwe aankondiging noemt. Dit is een vraag van 
de Gentse haven, het is opgenomen in het Memo-
randum en goedgekeurd door twee regeringen. De 
Wase grote ring heb ik niet aangekondigd en dat 
zal ik ook niet doen.

Op de vraag over de noord-zuidverbinding in de 
Kempen verwijs ik naar een vorige vergadering 
waarop dit naar aanleiding van het resolutievoor-
stel van Groen! ter sprake is gekomen.

Mijnheer Peumans, u vraagt naar een overzicht 
van alle missing links. Ik zou u de bijlage kunnen 
geven bij het Mobiliteitsplan, maar die hebt u al. 
Daarin staan alle missing links opgesomd. Ofwel 
is uw vraag niet goed geformuleerd, ofwel heb ik 
ze verkeerd begrepen.

Uw vraag over welke missing links er tijdens de 
komende jaren zullen worden aangepakt, is wel 
relevant. Het gaat om de noord-zuidverbinding in 
de Kempen, het START-programma rond Zaven-
tem, de noord-zuidverbinding in Limburg, het 
klaverblad in Lummen en de ontdubbeling van de 
Temsebrug. Met het klaverblad in Lummen wordt 
gestart in 2006 en dit is opgenomen in het regu-
liere investeringsprogramma.

Mijnheer Stassen, u hebt blijkbaar een glazen 
bol. Wat u daar misschien binnenkort in zult 
zien, is de verbinding Ieper-Veurne. Die is echter 
nog volop in onderzoek omdat het om een zeer 
delicaat onderwerp gaat. De vorige minister van 
Openbare Werken is hier aanwezig en hij weet hoe 
gevoelig dit allemaal ligt. Ik hoop dat we ook in 
dit dossier een stap vooruit kunnen zetten.

Dan is er nog de ontsluiting van Zeebrugge met 
de AX en de N60 in Ronse, die een belangrijk 
maar zwaar project is. Er moeten inspanningen 
worden geleverd voor de verbetering van de mobi-
liteit rond Gent. Al deze projecten staan in de 
steigers en we zullen erover communiceren als de 
tijd rijp is.

Mijnheer Stassen, u vroeg wat de geschatte kost-
prijs is en hoe die zich verhoudt tot de meerjaren-
begroting en de zoektocht naar alternatieve finan-
cieringstechnieken. De nieuwe Temsebrug zou 16 

miljoen euro kosten. De geschatte kostprijs van 
de noord-zuidverbinding in de Kempen bedraagt 
29 miljoen euro. Ik wijs erop dat dit om ramingen 
gaat. De geschatte kostprijs voor de realisatie van 
de noord-zuidverbinding in Limburg is 250 mil-
joen euro of  10 miljard Belgische franken. Dit is 
een ongelooflijk project dat in verschillende fasen 
zal worden uitgevoerd. We zullen daar de LRM-
gelden niet voor moeten aanspreken. Als men ons 
die aanbiedt, zullen we die uiteraard wel gebrui-
ken. Ik heb echter meer dan ooit de overtuiging 
dat die niet aangeboden zullen worden. Sommigen 
menen dan weer dat we het geld voor de gevaar-
lijke punten, met name 100 miljoen euro, zullen 
aanspreken. Wanneer op die noord-zuidverbin-
ding een gevaarlijk punt moet worden aangepakt, 
dan zal dat geld daarvoor worden gebruikt. Het is 
evident dat die 100 miljoen euro niet wordt aan-
gewend voor het oplossen van de missing links, 
maar wel exclusief  voor het wegwerken van de 
gevaarlijke punten. De aanbesteding moet uiter-
lijk tegen 2008 klaar zijn. Bij de regeringsvorming 
is afgesproken dat een deel van de bijkomende 
middelen die Vlaanderen zal krijgen, zal worden 
gebruikt voor de missing links. Tot slot willen wij 
ook een beroep doen op alternatieve financiering 
zodat we nog meer werken kunnen aanvatten.

Het document over de meerjarenbegroting dat u 
hebt ontvangen, is een document constant beleid. 
Alle juridische en decretaal vastgelegde engage-
menten zijn opgenomen in dat document. Voor 
de engagementen die geen deel uitmaken van het 
constant beleid, zullen tijdens de volgende weken 
op regeringsniveau nog een aantal knopen wor-
den doorgehakt. Projecten die nu zijn gelanceerd, 
zullen vermoedelijk pas in 2008 en mogelijk zelfs 
later worden afgerond. Hopelijk kan de volgende 
minister van Openbare Werken heel wat lintjes 
doorknippen. Ik kan dat nu ook doen op basis 
van het zweet en de tranen van mijn voorgangers.

Ik maak me geen illusies dat er nog heel wat stok-
ken tussen de wielen zullen worden gestoken. Dat 
is nu eenmaal part of the game.

Mijnheer Peumans, ik heb een raming gegeven 
van de kostprijs van de werken. Ik zal voorzien 
in de nodige middelen wanneer dat aangewezen 
is. Sommigen geven de indruk dat er 250 miljoen 
euro nodig is bij aanvang van de werken, maar 
dat is niet het geval.

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

Peeters
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De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister, de 
minister-president heeft gezegd dat er een rapport 
bestaat over de inventarisatie van de kostprijs van 
de missing links enerzijds en de achterstand inza-
ke investeringen in wegenstructuur anderzijds. 
Ik moest me daarvoor tot u wenden, mijnheer 
de minister. Ik heb dat op een beleefde manier 
gedaan hoewel mijn eerste vraag misschien wat 
ongelukkig was gesteld.

Voor zover ik weet, behoort de brug van Temse 
niet tot de missing links. Ik weet ook niet of  de 
N60 daar deel van uitmaakt. Ik heb de lijst niet 
bij me. Ik breng ze niet meer mee want dat heeft 
toch geen zin. Ik stel vast dat ik geen antwoord 
heb gekregen op mijn vragen. Ik heb al meer-
maals een vraag gesteld over de wijze waarop die 
alternatieve financiering zal gebeuren.

Ik geef  een voorbeeld. De totale investering in 
Zaventem voor en na 2009 bedraagt 800 of  900 
miljoen euro. BIAC zorgt voor een bijdrage van 
15 miljoen euro voor de fly-over naar de autosnel-
weg. De rest moet nog op een of  andere manier 
worden gefinancierd. Hoe dat zal gebeuren, weet 
ik niet. Ik weet ook niet waar ik het antwoord 
moet halen. Bij het Rekenhof misschien?

Er worden allerlei ballonnetjes opgelaten over 
alternatieve financiering. Zo heb ik gehoord dat 
de LRM-middelen zouden worden gebruikt voor 
de prefinanciering van een aantal werken. Is dat 
effectief  zo? Als parlementslid hebben we toch het 
recht om te weten hoe de vork in de steel zit. Ik 
krijg daar echter geen antwoord op.

Mijnheer de minister, ik weet dat u die 250 mil-
joen euro niet in één keer kunt ophoesten. Ik heb 
van 1989 tot in 1995 op het kabinet van Openbare 
Werken gewerkt en weet dus wel hoe de financie-
ring in elkaar zit. Ik had van u vandaag graag het 
totale bedrag gehoord van de projecten die zullen 
worden gelanceerd.

Het rapport van het Rekenhof over de aanleg van 
het Deurganckdok bevestigt andermaal dat pro-
jecten steeds veel duurder blijken te zijn dan door 
de administratie wordt vooropgesteld. Dat heeft 
duidelijke consequenties voor de alternatieve 
financiering. De enige zekerheid die ik nu heb, is 
dat er in Vlaanderen blijkbaar een missing link is 
bijgekomen, meer bepaald de brug van Temse.

Verder vroeg ik gewoon een raming van alle wer-
ken. U hebt er een aantal opgesomd maar andere 
niet. Blijkbaar is dat dus niet mogelijk.

De voorzitter: De heer Bossuyt heeft het woord.

De heer Gilbert Bossuyt: Er zijn geen nieuwe dos-
siers genoemd en dat is normaal. Sommige dos-
siers vergen een lange voorbereidingstijd. Voor 
een aantal daarvan moet nu de definitieve keuze 
worden gemaakt. Dat is ook zo voor de missing 
links. Bij die keuze moet echter rekening worden 
gehouden met een aantal elementen zoals het eco-
nomische aspect, de veiligheid, de mobiliteit en de 
kostprijs. De vrees bestaat dat heel dure werken 
die minder scoren op de andere factoren, zouden 
worden voorgetrokken. Ik vraag dan ook uitdruk-
kelijk dat er geen dossiers worden uitgelicht die 
haaks staan op andere plannen.

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen: Mijnheer de minister, op 
welke begroting staat de 25 miljoen euro onder-
houdsbaggerwerken voor het Deurganckdok, 
voor volgend jaar en de jaren daarna?

Minister Kris Peeters: De N16, de knelpunten te 
Temse en de N60 staan wel degelijk in het over-
zicht van de missing links en capaciteitsbeperken-
de knelpunten.

De heer Jan Peumans: Ik heb die vraag al meer-
maals gesteld en ik doe dat uit bezorgdheid. We 
moeten een realistisch programma opstellen dat 
kan worden gefinancierd. Voor de brug van Temse 
is 16 miljoen euro ruim onvoldoende.

Ik vraag een volledig overzicht van de kostprijs 
van een aantal werken die voor de volgende jaren 
worden gepland en van de wijze waarop die zul-
len worden gefinancierd. Volgende week breng ik 
een werkbezoek aan de NV Sofico in Luik. Dat 
bedrijf  financiert een aantal werken door middel 
van een BTW-operatie. Er zijn heel wat mogelijk-
heden maar ik krijg gewoon geen antwoord.

Minister Kris Peeters: Ik heb alle missing links 
opgesomd die de komende jaren aan bod zullen 
komen. Ik kan u geen vollediger antwoord bezor-
gen. Ook van de missing links die nu reeds zijn 
goedgekeurd, heb ik u de kostprijs meegedeeld. Ik 
kan wel begrijpen dat u op uw honger blijft zit-
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ten in verband met de alternatieve financiering. Ik 
heb gezegd dat bij de regeringsvorming middelen 
zijn vrijgemaakt voor de missing links. Daarnaast 
zullen andere projecten via alternatieve financie-
ring worden bekostigd.

Mijnheer Peumans, u hebt hier zelf  ooit gezegd 
dat we niet alles cash moeten betalen. Welnu, ik 
heb u goed gehoord en we stoppen dan ook met 
cash betalingen. We vinden wel andere financie-
ringsmethodes. We bevinden ons op dat vlak in 
een vergevorderd stadium.

De minister-president heeft u naar mij doorverwe-
zen. Ik zal echter pas duidelijkheid kunnen geven 
wanneer het plaatje rond is. Wat ik wel kan zeg-
gen, is dat ik voor de missing links die zijn gelan-
ceerd, de nodige middelen zal vrijmaken op het 
moment dat dat nodig blijkt. Ik heb misschien 
niet bevredigend geantwoord op uw laatste vraag 
maar wat uw andere vragen betreft, kan ik niet 
duidelijker zijn.

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen: U hebt nog niet gezegd op 
welke begroting die 25 miljoen euro zal worden 
ingeschreven.

Minister Kris Peeters: Voor 2006 wordt voorzien 
in een bepaald bedrag voor de baggerwerken aan 
het Deurganckdok. Conform het Havendecreet 
zullen we ervoor zorgen dat dat geld voorhanden 
is.

De heer Jos Stassen: Mijnheer de minister, eigen-
lijk heb ik het antwoord zelf  gegeven in de inlei-
ding bij mijn vraag. Ik heb gezegd dat er verschil-
lende financieringsbronnen zijn, met name de 
meerjarenbegroting, de extra inkomsten via de 
verkoop van participaties, de opbrengst van de 
gewestbelasting en de alternatieve technieken. Vol-
gens mij is het onmogelijk om de brug van Temse 
met 16 miljoen euro te bekostigen. Dat is onzin. 
Alleen de basiskost zal al meer bedragen. Ik ga er 
dan ook van uit dat u verkeerd bent ingelicht.

U zegt dat er een keuze is gemaakt tussen de ver-
schillende dossiers van de missing links. U zegt 
niet hoe die zullen worden gefinancierd, u garan-

deert enkel dat het zal gebeuren. Dat is alles wat 
ik heb gehoord.

Met redenen omklede moties

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

Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het 
toekennen van een gratis hoeveelheid elektriciteit

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van de heer Martens tot de heer Peeters, Vlaams 
minister van Openbare Werken, Energie, Leefmi-
lieu en Natuur, over het toekennen van een gratis 
hoeveelheid elektriciteit.

De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, in uitvoering van het Elek-
triciteitsdecreet en de uitvoeringsbesluiten heeft 
ieder Vlaams gezin recht op een bepaalde hoeveel-
heid gratis elektriciteit per jaar. Elk gezin heeft 
recht op een vaste minimumhoeveelheid van 100 
kilowattuur, te vermeerderen met 100 kilowattuur 
per gezinslid.

De verrekening van deze gratis hoeveelheid elek-
triciteit moet gebeuren op de jaarlijkse eindafreke-
ning die de klant van zijn elektriciteitsleverancier 
ontvangt. De leverancier brengt op de eindafreke-
ning een bedrag in mindering gelijk aan het aan-
tal gratis kilowattuur elektriciteit waarop de klant 
recht heeft, vermenigvuldigd met de maximum-
prijs voor elektriciteit die geldig is op 1 januari 
van het jaar waarin de klant de afrekeningsfac-
tuur ontvangt.

De leverancier die op 1 april van het betrokken 
jaar elektriciteit levert aan de klant, zal de gratis 
elektriciteit voor het betrokken jaar toekennen. 

Peeters
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Hij moet dit doen op de eerste afrekeningsfac-
tuur die hij opstuurt vanaf  1 mei van het betrok-
ken jaar. Afnemers die recht hebben op het sociale 
tarief  hebben volgens dat stelsel recht op 500 kilo-
wattuur, ongeacht hun gezinssamenstelling. Aan 
personen die recht hebben op het sociale tarief, 
wordt telkens het hoogste aantal kilowattuur toe-
gekend. Indien het betrokken gezin uit minder 
dan vier personen bestaat, zal hen enkel de 500 
kilowattuur gratis worden toegekend overeenkom-
stig het sociale tarief. Indien het gezin uit meer 
dan vier personen bestaat, zullen zij 500 kilowatt-
uur gratis elektriciteit krijgen overeenkomstig het 
sociale tarief, en daar bovenop 100 kilowattuur 
extra voor ieder gezinslid vanaf het vijfde.

Mijnheer de minister, in welke mate hebben de 
elektriciteitsleveranciers voor 2003 en 2004 de 
Vlaamse maatregel over het gratis toekennen van 
een hoeveelheid elektriciteit effectief  toegepast op 
de jaarlijkse eindafrekeningsfacturen die aan hun 
klanten werden toegestuurd?

Bent u bereid om de VREG steekproefsgewijs te 
laten nagaan of  de maatregel correct werd toe-
gepast door de diverse leveranciers in de vrijge-
maakte markt? Welke maatregel overweegt u ten 
aanzien van de elektriciteitsleveranciers die in 
gebreke zijn gebleven?

De heer Joris Vandenbroucke: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, ik wil u een vraag stellen 
over een andere maatregel die werd genomen om 
de elektriciteitsfactuur voor de gezinnen te druk-
ken, namelijk het stimuleren van het gebruik van 
de tweevoudige elektriciteitsmeter. In 2003 werd 
daartoe een federaal fonds opgericht waarin nu 
500 miljoen euro zou zitten. Die middelen worden 
echter niet geactiveerd omdat het Waalse en Brus-
selse Gewest hun huiswerk niet hebben gemaakt.

Inmiddels worden in Vlaanderen maatregelen 
genomen om het gebruik van die meter te stimu-
leren. Dat gebeurt echter niet voor alle consumen-
ten op dezelfde manier. De gemengde intercom-
munales geven aan niet-beschermde klanten een 
gratis tweevoudige elektriciteitsmeter, terwijl de 
zuivere intercommunales hebben beslist om de 
niet-beschermde klanten een korting te geven van 
150 euro of van 50 euro bij de installatie.

Klopt het dat het fonds nog niet werd geactiveerd? 
Klopt het dat Vlaamse consumenten op een ver-
schillende manier worden behandeld? Kunt u 
geen maatregelen nemen zodat elk Vlaams gezin 
op dezelfde manier wordt gesteund bij de instal-
latie van een dubbele elektriciteitsmeter?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, 
dames en heren, mijnheer Martens, dit is opnieuw 
een pertinente vraag. Het dossier kent een lange 
geschiedenis. In uw vraag hebt u de nodige dui-
ding al grotendeels gegeven. Ik herhaal nog even 
dat het gratis kilowattuur wordt geregeld door het 
Elektriciteitsdecreet van 2003 en het besluit van 
2003. De toepassing van het gratis kilowattuur 
voor de tweede helft van het jaar 2003 was voor 
leveranciers en de netbeheerders geen evidentie, 
gezien de erg korte uitvoeringsperiode. Die heeft 
geleid tot heel wat implementatieproblemen en 
manuele verwerkingen.

Bepaalde leveranciers hadden reeds voorlopige 
manieren van verrekenen toegepast die afweken 
van wat uiteindelijk voorgeschreven werd in het 
uitvoeringsbesluit. Zo werd bijvoorbeeld a rato 
van het aantal maanden tussen 1 juli 2003 en de 
eindafrekening gratis elektriciteit verrekend aan 
huishoudelijke afnemers, in plaats van de volle-
dige toekenning van de totaalsom van gratis elek-
triciteit. Andere leveranciers hebben dan weer de 
publicatie van het uitvoeringsbesluit en de daar-
opvolgende beslissingen van de VREG afgewacht 
om de gratis elektriciteit te verrekenen aan hun 
eindklanten. Het is spijtig, maar tot op vandaag 
wordt door netbeheerders gemeld dat zij van 
enkele leveranciers nog steeds geen of  geen volle-
dig overzicht hebben gekregen van de elektriciteit 
die zij hadden moeten verrekenen aan hun huis-
houdelijke afnemers voor de eerste helft van 2003.

Dankzij de administratieve vereenvoudigingen die 
voor 2004 ingevoerd werden bij beslissing van de 
VREG, hadden de leveranciers meer tijd om de 
technische voorschriften te implementeren in hun 
facturatiesystemen. Ook kon op een meer eenvou-
dige wijze gebruik worden gemaakt van de reeds 
in eigen databanken beschikbare gegevens over 
het aantal bewoners op een adres. De forfaitaire 
benadering van de uitbetaling van de gratis elek-
triciteit door de distributienetbeheerders zorgde er 

Martens
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ook voor dat leveranciers de toekenning van deze 
elektriciteit niet dienden te prefinancieren.

Toch bleek in de loop van 2004 dat leveranciers 
nog aanzienlijke problemen ondervonden met 
het verwerken van de domiciliegegevens. Doordat 
sommige leveranciers bezig waren met het imple-
menteren en het verbeteren van basisprocessen, 
zoals leverancierswissels, tussentijdse facturatie, 
eindfacturatie en verhuizing, kreeg de toekenning 
van gratis elektriciteit, en alleszins de controle 
erop, een lagere prioriteit. Overeenkomstig een 
beslissing van de VREG diende elke leverancier 
op 1 mei een staat op te maken van de gratis hoe-
veelheid elektriciteit die hij in de voorafgaande 
12 maanden verrekend had aan zijn klanten en 
diende hij die ten laatste op 15 mei over te maken 
aan de betrokken distributienetbeheerders. De 
overmaking van de staat diende te leiden tot een 
correcte verwerking en verrekening, en tot een 
rechtzetting van de reeds door de distributienet-
beheerder uitgekeerde tussentijdse bedragen. Op 
9 juni 2005 werd door de gemengde distributie-
netbeheerders echter gemeld dat ze van een groot 
aantal leveranciers nog steeds geen staat hadden 
ontvangen. Ze hebben de betrokken leveran-
ciers aangeschreven om hen te herinneren aan de 
afspraken in de beslissing.

Een aantal leveranciers heeft daaropvolgend 
spontaan de staten overgemaakt, al werden tot 
op vandaag nog niet alle staten door de distribu-
tienetbeheerders ontvangen. Deze staten moeten 
nog grondig gecontroleerd worden door de dis-
tributienetbeheerders. Op basis van de resultaten 
van deze controle, kan worden nagegaan of  alle 
huishoudelijke afnemers daadwerkelijk de gratis 
elektriciteit hebben ontvangen waar ze recht op 
hadden.

De VREG kan de distributienetbeheerders ver-
zoeken om een synthese te maken van de staten 
die ze van de leveranciers hebben ontvangen voor 
de tweede helft van 2003 en voor het jaar 2004. 
Aan de hand van enkele goed gekozen kencijfers 
kunnen afwijkingen tussen de door de leverancier 
toegepaste aantallen gedomicilieerde afnemers 
per adres en de door de distributienetbeheerder 
doorgegeven oorspronkelijke aantallen, worden 
gekwantificeerd en gesignaleerd. Indien sterke 
afwijkingen worden opgemerkt, kan doelgericht, 

leverancier per leverancier, de oorzaak ervan ver-
der worden onderzocht. Die werkwijze is meer 
dan noodzakelijk gezien de stand van het dossier.

U hebt niet uitdrukkelijk naar de klachten 
gevraagd, maar ik heb daarover toch een en ander 
bij elkaar gezocht. De VREG heeft tot 23 juni 
2005 op een totaal van 424 geregistreerde klach-
ten 16 klachten ontvangen die handelden over 
gratis elektriciteit. Van die klachten was er één 
onterecht, omdat de afnemer toch een correcte 
verrekening had gekregen. De overige 15 klach-
ten vonden hun oorzaak vooral in het feit dat de 
leverancier niet over de correcte domiciliegege-
vens beschikte. Na tussenkomst van de VREG 
werden, op twee na, alle klachten opgelost. De 
VREG heeft het tot op heden dan ook niet nodig 
geacht om de decretaal voorziene procedure voor 
het opleggen van een administratieve boete op 
te starten. Bijgevolg meen ik dat de bijkomende 
maatregelen waarnaar u vraagt, op dit moment 
niet nodig zijn. Wel heb ik naar aanleiding van uw 
vraag aan de VREG gevraagd om deze problema-
tiek van zeer nabij op te volgen.

Mijnheer Vandenbroucke, u stelde een vraag over 
de tweevoudige meters. U hebt gelijk dat er een 
fonds bestaat. Ik had ooit het genoegen om in het 
Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas te 
zetelen. In die periode werd het fonds opgericht. 
Ik kan uw vraag echter niet zomaar beantwoor-
den. Ik stel voor dat u een schriftelijke vraag of 
een vraag om uitleg stelt.

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, ik dank u voor het ant-
woord. Mijn belangrijkste bekommernis is dat 
de mensen die recht hebben op gratis stroom die 
ook effectief  krijgen. Als de leveranciers nalaten 
om de staten over te maken aan de DNB’s, dan 
kan er natuurlijk geen controle worden uitgeoe-
fend. Het wordt dus onmogelijk om na te gaan of 
iedereen die recht heeft op gratis stroom die ook 
effectief  heeft gekregen. Het is zorgwekkend dat 
een groot aantal leveranciers meer dan anderhalve 
maand na de deadline van het uitvoeringsbesluit 
nog geen enkele staat heeft overgemaakt. Alle 
consumenten betalen bovendien al voor die gratis 
stroom, want de DNB’s werken met voorschotten 
aan de leveranciers om de gemaakte kosten voor 
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de gratis levering van stroom te kunnen maken en 
verrekenen. Het is daarom goed dat u de VREG 
de nodige stappen laat zetten om de leveranciers 
achter hun vodden te zitten.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Gilbert Bossuyt tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
voortgang en afstemming van de waterwerken in het 
kader van het project Seine-Scheldeverbinding

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van de heer Bossuyt tot de heer Peeters, Vlaams 
minister van Openbare Werken, Energie, Leefmi-
lieu en Natuur, over de voortgang en afstemming 
van de waterwerken in het kader van het project 
Seine-Scheldeverbinding.

De heer Bossuyt heeft het woord.

De heer Gilbert Bossuyt: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, deze component van de 
openbare werken is van groot belang voor wat de 
financiële kant ervan betreft, maar ook omwille 
van de strategische invalshoek.

De studie ‘Rivierherstel Leie en de vervolgstudie 
van de Seine-Scheldeverbinding’ is voltooid. Het 
gaat om een samenwerkingsproject tussen Frank-
rijk en België dat economisch, maar ook op het 
vlak van de mobiliteit, van heel groot belang is. 
Het project Seine-Schelde houdt in dat de Noord-
zeehavens die aansluiten op het Scheldebekken, 
via de Leie worden verbonden met het Franse net-
werk en met het project Seine-Nord dat tot over 
Parijs loopt. Voor onze havens is dit project een 
heel belangrijke economische prioriteit.

Voor Vlaanderen houdt het project toch wel een 
aantal werken in, onder andere op de Leie, op het 
afleidingskanaal van de Leie, op het kanaal Gent-
Oostende tussen Schipdonk en de Ringvaart te 
Gent en op het Noordervak van de Ringvaart. 
Tegelijkertijd werd een plan ‘Rivierherstel Leie’ 
opgemaakt om het natuurlijke karakter van de 

rivier te herstellen. De hele vaarweg moet worden 
uitgebaggerd tot op een diepte van 4,5 meter en 
met 25 meter bodembreedte, zodat duwschepen 
van 3.200 à 4.400 ton er kunnen varen.

Voor de werken werd een timing opgesteld. De 
werken starten in 2009 en lopen tot 2020. De kos-
ten worden geraamd op een totaal van 81 miljoen 
euro. In deze kostprijs zijn inbegrepen de moder-
nisering van twee sluizen en de verhoging van 
een aantal bruggen langs het traject om een vrije 
hoogte van 7 meter te bereiken, wat neerkomt op 
3 containerlagen.

De uitvoering van de werken is van zeer groot 
belang voor de binnenvaart, die kan daardoor 
enorm groeien. Voor de periode 2003-2025 wordt 
de voorzichtige schatting gemaakt van een stijging 
van 6,7 tot 13,6 ton. Dat lijkt misschien veel, maar 
uit de vraag van de industrie langs de Leie in het 
licht van het kaaimurenproject, blijkt dat het om 
een realistische benadering gaat. Het kaaimuren-
project is trouwens een succesverhaal, maar is ook 
afhankelijk van het herkalibreren van de Leie en 
de mogelijkheid om schepen van een hogere ton-
nage te laten passeren.

De werken zouden in Vlaanderen starten in het 
noorden. Er zou dus worden gewerkt in de rich-
ting van het zuiden, van Frankrijk. Het eigenaar-
dige aan de zaak is dat de Fransen plannen om 
het project Seine-Nord in 2012 te voltooien. Ons 
project loopt van 2009 tot 2020 en we starten in 
het noorden. Dat houdt in dat de Fransen, nadat 
ze hun project hebben voltooid, nog jaren zullen 
moeten wachten op een volledige verbinding.

In Frankrijk werd tussen de Franse Republiek 
en de regio Nord-Pas de Calais een contractplan 
afgesloten, waarvan het hoofdstuk Waterwe-
gen op 9 december 2002 werd ondertekend. Er 
werd een investeringsprogramma opgesteld om 
de waterwegen toegankelijk te maken voor sche-
pen van 1.500 tot 3.000 ton. Hiervoor werd in 
een totaal bedrag van 135,137 miljoen euro inge-
schreven. Daarin zit onder meer de bouw van een 
nieuw kanaal van 105 kilometer lang.

De Fransen leveren dus enorme inspanningen. In 
hoeverre heeft de Vlaamse Regering reeds con-
clusies getrokken uit de studie Rivierherstel Leie? 
Wat zijn de redenen om de baggerwerken niet 
gezamenlijk aan de Frans-Belgische grens te star-
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ten? Werden er concrete afspraken gemaakt met 
de Franse autoriteiten om de geplande werken te 
coördineren?

Het zou veel logischer zijn om in Vlaanderen te 
werken van zuid naar noord in plaats van omge-
keerd en om de eerste werken te laten aansluiten 
op de Franse werken. De baggerwerken zouden 
voor een deel samen met Frankrijk kunnen wor-
den uitgevoerd. Het grote probleem met bagger-
werken bestaat erin dat de nodige ruimte moet 
worden gevonden voor de baggerspecie. Het zou 
dus interessant zijn om na te gaan of  we met 
Frankrijk kunnen samenwerken.

Vermits de Fransen hun verbredingswerken op 
een lager niveau starten en ze de waterwegen toe-
gankelijk maken voor schepen van 1.500 tot 3.000 
ton, zou het interessant zijn om te beginnen aan 
onze zuidergrens. Die grens bestaat natuurlijk 
alleen in onze hoofden. De werken zouden geïn-
tegreerde werken moeten zijn. In plaats van te 
streven naar een doorgang voor schepen met drie 
containerlagen, zouden we van een compromis-
oplossing kunnen vertrekken. We zouden voor 
een gedeelte van het traject een doorgang voor 
schepen met twee containerlagen kunnen realise-
ren. Die oplossing zou uiteindelijk minder kos-
ten en in de buurt van Wielsbeke kan er worden 
aangesloten op het traject met een doorgang voor 
schepen met drie containerlagen. Zo kan worden 
bespaard op een aanzienlijk deel van de kosten: 
de verhoging van de bruggen. Tegelijkertijd zou 
de compromisoplossing een economisch nut heb-
ben, want op een aangepaste Leie kan er heel wat 
trafiek plaatsvinden. Dit is geen theorie, maar 
wel de praktijk. Heel wat bedrijven, ook in onze 
streek, zijn onmiddellijk bereid om een groot deel 
hun vervoer via deze waterweg te doen.

Mijnheer de minister, we moeten de voorbereidin-
gen nu starten. We moeten zoeken naar mogelijke 
sites om de baggerspecie te dumpen. We moeten 
onderzoeken wat dit betekent voor het herstel van 
de rivier en de oevers. Ik pleit ervoor om de omge-
keerde richting te volgen en te beginnen vanaf  de 
zuidgrens. Op die manier kunnen verschillende 
werken worden gecombineerd. Dit heeft ook voor 
gevolg dat de kostprijs van de werken verschuift. 

Het zwaarste gedeelte van de investering komt op 
een later tijdstip.

Ik pleit ervoor om dit in samenspraak met Frank-
rijk te doen. We zijn per slot van rekening buren. 
De kloof tussen de voltooiing van de werken bij 
ons en die in Frankrijk mag niet te groot zijn. Er 
mag bij onze Franse buren ook geen wantrouwen 
ontstaan naar aanleiding van deze werken. De 
Seine-Scheldeverbinding is vooral voor Vlaande-
ren van belang, zeker voor onze havens.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer Bossuyt, ik dank u voor deze vraag. 
Wegen zijn belangrijk, maar dat zijn de binnen-
vaart en dit project zeker ook.

Mijnheer Bossuyt, ik heb hierover nog geen stand-
punt vastgelegd. U verwijst naar de studie van het 
project binnenvaartverbinding Seine-Schelde en 
Rivierherstel Leie. Ik neem mij voor om binnen 
de komende weken of  maanden een standpunt 
te bepalen en dit aan de Vlaamse Regering voor 
te leggen. Ik begrijp dat u aandringt om hier snel 
werk van te maken en ik zal dan ook al het moge-
lijke doen.

In de begroting 2005 is een bedrag gereserveerd 
van 417.000 euro, waarmee onder andere het 
plan-MER zal worden opgemaakt. De landbouw-
studie zal waarschijnlijk door de Vlaamse Land-
maatschappij gebeuren.

Er zijn regelmatige contacten tussen de Franse en 
Vlaamse administratie om de geplande werken 
voor te bereiden. We steken daar de nodige ener-
gie in.

Er wordt me gezegd dat het misschien logisch is 
om het gedeelte Deûlémont-Gent te starten van-
uit Gent. Het noordervak van de Ringvaart rond 
Gent is immers veruit het drukst bevaren gedeelte 
van het traject. We moeten nagaan of  dit inder-
daad de juiste manier is om dit verder aan te pak-
ken. Ik heb momenteel nog geen standpunt inge-
nomen, maar ik zal daar zo snel mogelijk werk 
van maken.

De voorzitter: De heer Bossuyt heeft het woord.

Bossuyt
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De heer Gilbert Bossuyt: Mijnheer de minister, ik 
had niet verwacht dat u nu al een standpunt zou 
hebben ingenomen. Het is daar nog wat vroeg 
voor. Ik heb met deze vraag een voorzet willen 
geven en ik heb begrip voor alle redelijke en rati-
onele elementen. Ik kan er alleen maar andere 
argumenten tegenover plaatsen die onderzocht 
kunnen worden. Het zou inderdaad ideaal zijn om 
vanuit Gent te starten. Ik ga echter uit van prakti-
sche overwegingen die ook kostenreducerend zijn. 
Zeker op de grens kan het mogelijk zijn om derge-
lijke oplossingen uit te werken, bijvoorbeeld voor 
de baggerspecie. Ik denk ook aan de mogelijkheid 
om verkeer toe te laten in de beginfase. Mits een 
compromis, bijvoorbeeld de invoering van een-
richtingsverkeer, kan er al behoorlijk wat vervoer 
doorgaan. Ik haal deze elementen aan opdat u 
een breder beeld zou krijgen. De administratie is 
gefixeerd op de werken zelf  en houdt misschien 
minder rekening met economische motieven.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Greet Van Linter tot 
de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openba-
re Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
aanpassingen aan de ring rond Brussel

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uit-
leg van mevrouw Van Linter tot de heer Peeters, 
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, over de aanpassingen aan 
de ring rond Brussel.

Mevrouw Van Linter heeft het woord.

Mevrouw Greet Van Linter: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, om het doorgaand ver-
keer op de Brusselse ring efficiënter te laten ver-
lopen, laat de Vlaamse Regering parallelwegen 
aanleggen langs de ring in de zone Zaventem tus-
sen de aansluiting van de E40 en E19. De werken 
moeten in 2008 in uitvoering zijn, aldus minister-
president Leterme tijdens een lezing voor VOKA 
Halle-Vilvoorde. Er zouden niet alleen tussen 
de aansluiting van de Brusselse ring met de E40 
parallelwegen komen, maar ook op het tracé tus-
sen Vilvoorde en Groot-Bijgaarden.

Op enkele plaatsen is de verbreding zeer nuttig 
en zelfs gewenst. Op lange termijn echter zal deze 

algemene verbreding meer verkeer lokken, wat op 
termijn opnieuw tot verzadiging zal leiden. Vooral 
de flessenhals aan het viaduct van Vilvoorde zal 
voor problemen blijven zorgen. De extra concen-
tratie van voertuigen zal niet alleen leiden tot een 
ernstige verhoging van de verkeersdrukte, maar 
ook tot meer geluidshinder en luchtvervuiling in 
de noordrand.

Een duurzame oplossing kan worden gevonden in 
de sluiting van de Zuiderring, met name het deel 
tussen de bocht van Vorst en Oudergem. Bij het 
ontwerpen van de Brusselse ring was het immers 
de bedoeling om een volledige ringweg te realise-
ren. Op oudere wegenkaarten was de Zuiderring 
in stippellijn aangeduid. Nu is deze verkeersader 
een voorbeeld van onvolledige infrastructuur. Her 
en der liggen stukken weg en bruggen die hiervoor 
reeds werden gebouwd. Onder druk van enkele 
Ukkelse buurtcomités is deze sluiting nooit vol-
trokken en worden de lasten volledig op de noord-
rand afgewenteld.

De sluiting van de Zuiderring zou niet alleen van 
groot economisch nut zijn, het is bovendien de 
enige strategische oplossing om de mobiliteit rond 
Brussel te verzekeren. Dit deel van de ring sluiten 
kan bij zware ongevallen een verkeersinfarct ver-
komen, alsook de dagelijkse files verminderen. 
Een voltooiing kan nog steeds worden gereali-
seerd, eventueel grotendeels door ondertunneling.

In mei 2003 lanceerde het VEV persberichten 
waarin eveneens de noodzaak van deze sluiting 
werd vooropgesteld. Het verbond stelt dat de con-
gestieproblemen waar Brussel en de Rand van-
daag mee kampen, een grote bedreiging vormen 
voor de economische dynamiek van Brussel én 
Brabant. Er werd gevraagd dat de Vlaamse en/of 
Brusselse overheid een verkennende studie zou 
starten naar de economische relevantie, mobili-
teitseffecten, ruimtelijke vormgeving en milieuas-
pecten voor het sluiten van de ring.

In antwoord op een schriftelijke vraag stelde u dat 
de optie om de Zuiderring rond Brussel te reali-
seren, reeds lang niet meer wordt aangehouden. 
Na een vraag van de heer Laeremans in de Kamer 
op 13 juni 2005 bleek echter dat federaal minister 
Landuyt wel open staat voor deze mogelijkheid. 
Hij sprak zelfs van een historische fout.

Ondertussen maken ook steeds meer gemeen-
tebesturen bezwaren tegen de parallelwegen, 
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onder meer die van Vilvoorde en Grimbergen. 
In de gemeenteraad van 23 juni 2005 werd een 
gezamenlijke motie van oppositie en meerder-
heid goedgekeurd waarin wordt gesteld dat de 
gemeentediensten meer betrokken moeten wor-
den bij deze plannen, en dat er meer onderzoek 
moet komen naar de gevolgen voor de mobiliteit 
op gewest- en gemeentewegen enerzijds en op de 
luchtkwaliteit en geluidshinder anderzijds. Er 
wordt ook gevraagd dat er een ernstig onderzoek 
wordt gevoerd naar de sluiting van de Zuiderring.

Ook het gemeentebestuur van Jette maakt proble-
men. Daar zou de sluiting van afrit 8 tot files kun-
nen leiden op grote assen zoals de Tentoonstel-
lingslaan en de Romeinse Steenweg. Dit zou ook 
problemen kunnen geven voor de hulpdiensten 
naar het UZ van Jette. De gemeente vraagt om 
het natuurgebied Laarbeek bos te behouden. De 
heer Smet heeft in het Brusselse parlement gezegd 
dat hij de zaak nog eens grondig wil bestuderen.

Mijnheer de minister, waarom wordt de sluiting 
van de ring niet aangehouden? Is voornoemde 
studie ondertussen besteld en wat is de stand van 
zaken? Wat is uw standpunt over de afwerking 
van de ring aan de Brusselse zuidkant, bijvoor-
beeld via ondertunneling? Zijn hierover reeds 
gesprekken gevoerd met de federale overheid
en/of  met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? 
Mag er binnen afzienbare termijn resultaat wor-
den verwacht? Hoe zal volgens u het probleem 
van de flessenhals rond het viaduct van Vilvoorde 
concreet worden opgelost?

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, 
voor het sluiten van de Zuiderring moeten grote 
delen van het Zoniënwoud worden gekapt, ook 
voor ondertunneling. Het gaat niet over een paar 
100 meter, maar over verschillende kilometers. 
Het Zoniënwoud is een van de weinige loofboom-
bossen die ons land nog heeft. Ik pleit dan ook 
voor grote omzichtigheid om er de bijl in te zet-
ten.

De geschiedenis leert trouwens dat het aanleggen 
van parallelwegen en extra rijvakken geen oplos-
sing is op lange termijn. Ze kunnen kortstondig 

soelaas brengen, maar slibben snel weer dicht. Ik 
weet dat het niet evident is, maar we zullen ons 
heil moeten blijven zoeken in het verder realiseren 
van de modal shift. We moeten proberen om veel 
meer transport te laten gebeuren via het spoor en 
de waterwegen.

Misschien kan er voor het openbaar vervoer op de 
ring een rijstrook worden voorbehouden. Dat is 
gebeurd op de snelweg naar Namen tussen Jezus-
Eik en het Debrouxviaduct. Ik stond daar in het 
begin erg sceptisch tegenover omdat ik dacht dat 
dit monsterfiles zou veroorzaken. Het verkeer 
gaat er nu niet wezenlijk trager dan vroeger, maar 
de bussen rijden wel sneller dan de auto’s. Dit sys-
teem lijkt te werken. Misschien is het zinvol om 
daarover na te denken voor de ring rond Brussel. 
Het kan misschien een belangrijker bijdrage leve-
ren tot een langdurige oplossing dan de plannen 
die nu voorliggen.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, 
dames en heren, het tracé voor de zuidelijke slui-
ting van de Brusselse ring ligt buiten het Vlaam-
se Gewest, op het grondgebied van het Waalse 
Gewest. De optie voor het sluiten van de Zuider-
ring werd overigens niet opgenomen in het Ruim-
telijk Structuurplan Vlaanderen, evenmin als in 
het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Aangezien dit weggedeelte buiten de bevoegd-
heid van de Vlaamse Regering valt, is er door de 
Vlaamse overheid geen studie besteld. Ik ben niet 
in kennis van mogelijke studies bij andere overhe-
den of  een studie van VOKA. Vermits dit traject 
zich buiten het Vlaamse Gewest bevindt, kan ik 
hierover geen beslissingen nemen. Ik sta echter 
niet negatief  tegenover het verder onderbouwen 
en bestuderen van deze vraag om na te gaan of 
de doortrekking mogelijk en wenselijk is. Het is 
belangrijk om de zaken met studies in de hand te 
beargumenteren.

Er zijn tot op heden bij mijn weten nog geen 
gesprekken gevoerd tussen de verschillende over-
heden. Ik sta open voor een initiatief  vanwege het 
Waalse Gewest.

In de streefbeeldstudie ‘Ring Noord’ wordt voor 
het viaduct van Vilvoorde een uitbreiding tot 2x4, 

Van Linter
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in plaats van 2x3, rijstroken voorgesteld om het 
probleem van deze flessenhals op termijn op te 
lossen. De concrete uitvoering hiervan is echter 
nog niet gepland.

De voorzitter: Mevrouw Van Linter heeft het 
woord.

Mevrouw Greet Van Linter: Is het niet zo dat vóór 
het viaduct van Vilvoorde 2x5 rijstroken zijn 
gepland en dat die dan zullen versmallen tot 2x4 
rijstroken?

Minister Kris Peeters: Of er voor de flessenhals er 
2x5 rijsroken zijn gepland, betwijfel ik. Ik zal het 
laten nakijken.

Mevrouw Greet Van Linter: Ik kan er begrip voor 
opbrengen dat dit uw bevoegdheid niet is, maar 
het is een spijtige zaak dat de lasten volledig op de 
noordrand zullen terechtkomen.

De heer Glorieux zegt dat een deel van het Zoni-
enwoud zou moeten sneuvelen voor een sluiting 
van de ring. Volgens een studieontwerp Ruimte-
lijk Streefbeeld van AWV moet voor de huidige 
plannen in de noordrand recreatie- en landbouw-
gebied verdwijnen. De noordrand kent dus dezelf-
de problemen als de zuidrand. Het is mijn mening 
dat files zoals we in september hebben gehad, ver-
meden kunnen worden door een sluiting van de 
ring. Mijnheer de minister, ik dring erop aan om 
met uw collega’s daarover in gesprek te treden.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Johan Sauwens tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
verkeersveiligheid op het klaverblad in Lummen

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van de heer Sauwens tot de heer Peeters, Vlaams 
minister van Openbare Werken, Energie, Leefmi-
lieu en Natuur, over de verkeersveiligheid op het 
klaverblad in Lummen.

De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, het dodelijke ongeval van 
15 juni 2005 aan de verkeerswisselaar in Lummen 
is de aanleiding voor deze vraag. Ik ben een tijdje 
geleden proefondervindelijk de hinder gaan vast-
stellen met een anoniem politievoertuig waarin ik 
mocht meerijden.

We kwamen van Beringen en er stond een file aan 
het klaverblad van 1,8 kilometer. Die afstand heb-
ben we afgelegd in 19,5 minuten. Er ontwikkelen 
zich met andere woorden enorme wachttijden. 
Wie in de file op de autosnelweg staat, maakt 
gedeeltelijk gebruik van de pechstrook. Een deel 
van de afslagstrook is verlengd. Sinds kort staat 
er ook vanuit Hasselt een steeds langere file naar 
de verkeerswisselaar. Dat leidt tot chaotische toe-
standen, vooral op de laatste 100 meters oprit. 
Een aantal voertuigen maakt immers gebruik 
van het tragere vrachtverkeer om de openingen 
die aldus ontstaan, op te vullen. Dat zijn de zoge-
naamde professionals. Zij sparen een kwartier 
tijd uit tijdens de piekmomenten die steeds vaker 
voorkomen. Anderen maken sporadisch gebruik 
van deze autosnelweg en van dit complex en wor-
den verrast door de plots opduikende file. Ze zijn 
te laat om in te voegen en halen halsbrekende toe-
ren uit om er nog tussen te geraken en de gewens-
te rijrichting te zoeken. Nog anderen durven deze 
verkeerswisselaar niet te gebruiken en zoeken 
alternatieven via gewone gewestwegen.

Sedert het begin van de werken in Antwerpen 
geven de grote signalisatieborden de richting 
Anwerpen vanuit Lummen aan via Leuven-Brus-
sel. Op de E313 Antwerpen-Geel-Hasselt is het 
verkeer in de periode 2003-2004 verminderd met 
3,7 percent. Het verkeer op de E314 Heerle-Genk-
Leuven is toegenomen met 3,2 percent. Op de 
E314 tussen Zolder-Lummen passeerden in 2004 
op een gewone werkdag 55.200 voertuigen. Dat 
is een stijging van bijna 5.000 voertuigen in 2 jaar 
tijd, en ik ben er zeker van dat dat aantal nog is 
toegenomen.

Er ontstaat een steeds grotere druk door de signa-
lisatie die aangeeft dat Antwerpen beter kan wor-
den vermeden en dat het beter is te opteren voor 
Lummen-Leuven-Brussel. Het gevolg daarvan 
is dat de centrale rotonde van de verkeerswisse-
laar verzadigd is. Het verkeer op de rotonde heeft 
altijd voorrang waardoor het op de piekmomen-
ten bijna onmogelijk is in te voegen. Bovendien is 

Peeters



de aanvoer vanop een aantal dominante opritten 
prioritair.

De socialistische ministers die vanaf  1995 tot 
vorig jaar verantwoordelijk waren voor dit depar-
tement – waarvan twee Limburgers – wilden niet 
in beton investeren. Ik ben blij dat u dat wel wilt 
doen, mijnheer de minister, en dat u op die manier 
grote knelpunten wilt wegwerken. Er is gedurende 
10 jaar niets gebeurd aan die verkeerswisselaar.

Wanneer zullen de werken die u hebt aangekon-
digd, effectief  van start gaan? Wanneer worden ze 
beëindigd? Kan er in de tussentijd niets worden 
gedaan? Volgens de wegenpolitie zouden er een 
aantal scenario’s klaarliggen waarbij meer gebruik 
zou worden gemaakt van de signalisatie en van de 
verkeerslichten. In Brussel worden overdrukke 
kruispunten tijdens piekmomenten bemand door 
politieagenten. Ook dat is een mogelijkheid. Op 
die manier zou de file op een bepaald moment 
volledige voorrang krijgen gedurende een aan-
tal minuten. Al deze opties zouden een oplossing 
kunnen bieden voor het probleem.

Het is niet aan het parlement te beslissen wat waar 
en wanneer moet gebeuren. Dat is een taak van de 
uitvoerende instanties. Mijn vraag is wel wat er in 
tussentijd kan gebeuren. Volgens een aantal weg-
gebruikers zou men voor de afslag naar rechts 
vanuit Beringen richting Leuven, die geen gebruik 
moet maken van de rotonde maar toch mee in de 
file staat, vroeger moeten kunnen voorsorteren 
zodat de file korter wordt. Het gevaar bevindt 
zich immers in de staart van de file die zich op de 
autosnelweg bevindt. Zoiets vindt men nergens in 
Europa.

Zijn er op de piekmomenten tussentijdse maatre-
gelen mogelijk met verkeerslichten, voorsignalisa-
tie, politieagenten of omleidingen?

De voorzitter: De heer Vandenbroucke heeft het 
woord.

De heer Joris Vandenbroucke: Ik sluit me aan bij 
de vraag van de heer Sauwens. In een van zijn 
schriftelijke vragen vraagt hij of  het fameuze sig-
nalisatiesysteem met de aankondigingsborden en 
de twintig camera’s al werd geëvalueerd. Welnu, 
dat heeft zelfs nog nooit gewerkt. Op de aankon-

digingsborden staat enkel dat het verkeer naar 
Antwerpen via Brussel moet verlopen. Het ver-
rassingseffect voor mensen die het klaverblad niet 
wensen te gebruiken, kan worden weggenomen 
door het automatische detectiesysteem effectief  te 
gebruiken en op de aankondigingsborden aan te 
geven of  er al dan niet een file staat op het kla-
verblad. Waarom gebeurt dat op dit moment nog 
niet?

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Ik ben ook een gebruiker 
van dat klaverblad. Op die aankondigingsborden 
staat ‘Werken in Antwerpen’. Die borden kun-
nen eigenlijk veel efficiënter worden gebruikt. Ik 
dacht eerst dat het om een reclamespot ging van 
de VDAB.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer Sauwens, u hebt 
een overzicht gevraagd van het aantal ongevallen 
dat zich vanaf  1995 tot nu heeft voorgedaan op 
die verkeerswisselaar. Ik heb die gegevens opge-
vraagd bij de Wegpolitie.

In 1995 waren er 16 ongevallen met lichamelijk 
letsel. In 2003 was er een piek met 23 ongevallen. 
In 2004 waren er 13 ongevallen en van januari tot 
maart 2005 waren er 3 ongevallen met lichamelijk 
letsel. Ik beschik ook over de cijfers van het aan-
tal ongevallen met stoffelijke schade vanaf  2003. 
In 2003 waren er 67, in 2004 waren er 51 en van 
januari tot maart 2005 waren er 20.

In de goedgekeurde driejarenbegroting van de 
AWV staan de volgende budgetten ingeschreven: 2 
miljoen euro voor 2005, 2 miljoen euro voor 2006 
en 10 miljoen euro voor 2007. De werken voor de 
aanleg van de eerste fase starten in de loop van 
2006. Het betreft het herbouwen van een brug 
over de E313 met nieuwe op- en afritten zodat de 
industriezone een afzonderlijke op- en afrit heeft 
en niet meer rechtstreeks op de verkeerswisselaar 
aansluit. Vanaf 2007 starten dan de grote herin-
richtingswerken van de verkeerswisselaar zelf.

De start van de werken kan niet worden ver-
vroegd. Deze verkeerswisselaar is uniek in de 
wereld. Eerst moet er een nieuwe ontsluiting van 
het industriegebied komen. De eerste aanbeste-
ding, met name de brug, zal eind dit jaar, begin 
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volgend jaar plaatsvinden. De werken van deze 
eerste fase zullen ongeveer een jaar duren. Vervol-
gens moet een tiental bruggen worden gebouwd 
voor de verkeerswisselaar zelf. Deze werken kun-
nen pas van start gaan na de beëindiging van de 
eerste fase, wellicht in de loop van 2007. De huidi-
ge planning is zodanig opgesteld dat de verschil-
lende fasen goed op elkaar aansluiten. Een ver-
snelling is niet mogelijk, gezien de reeds geplande 
start van de werken in 2006.

Aangezien de werken in de loop van volgend 
jaar starten, en er vanaf  dat ogenblik een ‘werf-
situatie’ ontstaat rond de verkeerswisselaar, is het 
niet aangewezen om nog tussentijdse infrastruc-
turele maatregelen te nemen. Wel zal volgende 
maand de automatische incidentdetectie rond de 
verkeerswisselaar operationeel zijn. Met dit sys-
teem zullen de camera’s die de voorbije 2 jaar zijn 
geplaatst, automatisch een incident detecteren. 
Met deze camera’s moet de actuele situatie op de 
verkeerswisselaar beter kunnen worden opgevolgd 
en moet sneller kunnen worden ingegrepen bij 
problemen.

De lichten zijn er ruim 15 jaar geleden geplaatst 
omdat er zich toen al ongevallen voordeden op de 
wisselaar. Na de plaatsing hebben de toenmalige 
verantwoordelijken echter beslist ze niet in dienst 
te nemen. De inschakeling van de verkeerslichten 
zou wel eens een omgekeerd effect kunnen heb-
ben op de verkeersveiligheid. Het plaatsen van 
verkeerslichten op een uitwisselpunt tussen twee 
autosnelwegen is uniek. Bestuurders die gebruik-
maken van het complex zouden enigszins verrast 
kunnen zijn door de plotse aanwezigheid van ver-
keerslichten omdat ze die op autosnelwegen niet 
verwachten.

Deze vraag om de lichten alsnog in te schakelen 
werd eind 2003 behandeld in de provinciale com-
missie voor Verkeersveiligheid. Er is toen beslist 
dat niet te doen met het oog op de heraanleg van 
de verkeerswisselaar. Hiervoor zijn immers aan-
vullende investeringen nodig. Dat zal ook nu niet 
gebeuren aangezien we binnen enkele maanden 
effectief  met de werken starten.

De inzet van politie valt onder de bevoegdheid 
van de federale minister van Binnenlandse zaken. 
Deze vraag is wel gesteld aan de commissaris van 

de Wegpolitie Limburg. Hij antwoordde dat een 
verhoogde inzet van zijn mensen wellicht wei-
nig gevolgen zou hebben op de ongevallen op de 
verkeerswisselaar. ‘Uit voormelde cijfergegevens 
blijkt immers dat de verkeersongevallen op en 
naar de verkeerswisselaar in Lummen tijdens de 
voorbije 10 jaren een op- en neergaande tendens 
vertonen, actueel weer dalend wat betreft de ver-
keersongevallen lichamelijk letsel, terwijl de per-
soneelsbezetting bij de Wegpolitie Limburg gedu-
rende lange tijd vrij stabiel is gebleven. Enkel de 
laatste paar jaren is er een daling waar te nemen 
in de beschikbare personeelscapaciteit. Me dunkt 
dan ook dat de frequentie van verkeersongevallen, 
zowel lichamelijk als stoffelijk, eerder te maken 
heeft met de specifieke configuratie van deze 
gelijkgrondse verkeerswisselaar.’

Er worden heel regelmatig snelheidscontroles uit-
gevoerd rond de verkeerswisselaar. Af en toe zijn 
er ook acties om bestuurders te verbaliseren die 
de file voorbij rijden om zich vooraan tussen de 
file te wringen, maar die intussen het rechtdoor 
rijdende verkeer hinderen.

Het automatische incidentdetectiesysteem werkte 
nog niet op het moment van het ongeval. Het is 
wel de bedoeling dat het volgende maand in wer-
king treedt. Het ongeval werd dan ook door de 
politie gemeld. Na het ongeval stonden op de 
aankondigingsborden een aantal teksten. Voor 
de E313, complex Lummen stond er vanaf  14.45 
uur: ‘Ongeval in Lummen’. Voor de ring rond 
Antwerpen ter hoogte van Borgerhout was vanaf 
15.10 uur te lezen: ‘Ongeval in Lummen/ File 
vanaf  Beringen/moeilijke doorgang’. Op E17 en 
N49 richting Antwerpen stond vanaf  15.22 uur: 
‘Ongeval in Lummen/Luik + Hasselt via Brus-
sel’. Tot op heden is er nog geen evaluatie gebeurd 
van het signalisatiesysteem. Het was immers nog 
niet operationeel. Als dat het geval is, zal het ook 
worden geëvalueerd. Tegen die tijd heeft een van u 
misschien al een nieuwe vraag om uitleg klaar.

De voorzitter: De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, is het niet mogelijk om met 
de beschikbare budgetten tijdens de eerste peri-
ode een aantal werken toch uit te voeren omdat 
ze nuttig kunnen zijn voor het inkorten van de 
files? Ik denk daarbij aan het korter maken van 
de afslagbeweging naar rechts.

Peeters
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U verwees naar de minister van Binnenlandse 
Zaken. Hoe verloopt de samenwerking tussen 
de politiediensten en de verantwoordelijke van 
AWV? Wie neemt het initiatief  om de lichten te 
laten werken, de weg- of  domeinbeheerder of  de 
verantwoordelijke van de politiediensten? Wie 
beheert het signalisatiesysteem? Wie draagt de uit-
eindelijke verantwoordelijkheid voor de verkeers-
begeleiding?

Minister Kris Peeters: Dat de signalisatie en detec-
tie van de dynamische verkeersborden niet werkte, 
werd door de politie gemeld aan de wegbeheerder. 
Het is de wegbeheerder die de borden heeft inge-
vuld en de informatie er op heeft gezet.

Elk zinvol, verantwoord voorstel dat uitvoer-
baar is voor de start van de werken, zonder dat 
er infrastructurele werken nodig zijn die wegge-
gooid geld kosten, zal worden onderzocht. Dat is 
evident, want elk ongeval, zeker met lichamelijke 
letsels, is er één te veel.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 16.43 uur

_______________________
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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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