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Voorzitter: de heer Marc van den Abeelen

– De interpellatie wordt gehouden om 17.47 uur.

Interpellatie van de heer Eloi Glorieux tot de heer 
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Wer-
ken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het dum-
pen van lage-inkomensgezinnen door energieleve-
ranciers

De voorzitter: Aan de orde is de interpellatie van 
de heer Glorieux tot de heer Peeters, Vlaams 
minister van Openbare Werken, Energie, Leefmi-
lieu en Natuur, over het dumpen van lage-inko-
mensgezinnen door energieleveranciers.

De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, 
uit cijfers van de distributienetbeheerders blijkt 
dat sedert de vrijmaking van de energiemarkt, nu 
ongeveer twee jaar geleden, al ongeveer 30.000 
gezinnen die hun stroomfactuur niet konden beta-
len door hun energieleverancier zijn geschrapt. 
Eerst krijgen deze gezinnen een stroombegrenzer 
of budgetmeter. Hiermee kunnen ze nog een mini-
mum aan stroom ontvangen. Indien ze nadien 
nog betalingsmoeilijkheden ondervinden, kan de 
stroomleverancier beslissen hun aansluiting hele-
maal af te sluiten.

De meeste gedumpte klanten leven in diepe 
armoede. Welzijnswerkers zijn zeer bezorgd om de 
situatie waarin veel gezinnen met een laag inko-
men zich momenteel bevinden. Bovendien is het 
aantal oplaadpunten voor de budgetmeters zeer 
beperkt. De betrokkenen zien zich vaak verplicht 
het openbaar vervoer naar een naburige stad te 
nemen. Dit kost hen vaak bijna even veel geld als 
het opladen van hun budgetmeter.

Energiearmoede blijkt in Vlaanderen geen zeld-
zaam fenomeen te zijn. Duizenden huishoudens 
besteden meer dan 10 percent van hun hoofd-
inkomen aan hun energiefactuur. De beslissing 
om iedereen gratis 100 kiloWattuur te verstrek-
ken, werkt in het nadeel van de gezinnen met een 
laag inkomen. De gratis verstrekte energie wordt 
immers in de energieprijs verrekend. Omwille van 
de beperkte energie-efficiëntie van hun woningen 
en van hun huishoudapparaten, zitten de gezin-
nen met een laag inkomen vaak met een relatief  
hoog verbruik. Dit houdt in dat ze eigenlijk meer 
dan andere gezinnen voor hun gratis kiloWattuur 
betalen.

Minister Peeters heeft terecht geregeld verklaard 
dat hij het uitsparen van een eenheid energie 
boven het opwekken van een eenheid groene ener-
gie verkiest. We onderschrijven dit principe vol-
mondig. We stellen evenwel vast dat er weinig ini-
tiatieven worden genomen om het uitsparen van 
energie in Vlaanderen daadwerkelijk te promoten. 
Dit gebrek aan overheidsinitiatieven komt het 
hardst aan bij de bevolkingsgroep met de laag-
ste inkomens. Dit leidt tot energiearmoede en tot 
sociale uitsluiting.

Op het einde van de vorige legislatuur heeft het 
Vlaams Parlement een voorstel van resolutie 
betreffende de structurele strijd tegen de ener-
giearmoede goedgekeurd. Door middel van deze 
resolutie vraagt het Vlaams Parlement de dis-
tributienetbeheerders informatiesessies voor de 
beschermde afnemers te organiseren. Tijdens die 
informatiesessies moeten de distributienetbeheer-
ders toelichting geven bij eenvoudige en goedkope 
maatregelen om het verbruik en de energiefac-
tuur zonder comfortverlies te drukken. Verder 
moeten de distributienetbeheerders de deelne-
mers informeren over welke stroomleverancier en 
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welke tariefformule het best bij het verbruikspro-
fiel past. Onderzoek heeft immers aangetoond 
dat gezinnen met een laag inkomen zelf  weinig of 
niet op zoek gaan naar deze voor hen wezenlijke 
informatie. Bovendien hebben ze in vele gevallen 
zelfs geen toegang tot de juiste informatiekana-
len, zoals het internet. Tot slot heeft het Vlaams 
Parlement eveneens gevraagd om specifiek op de 
leef- en woonsituatie van de beschermde klanten 
toegespitste energieaudits te organiseren.

Hoewel ze al meer dan een jaar geleden is goed-
gekeurd, heeft de minister nog niets ondernomen 
om tot de daadwerkelijke uitvoering van de reso-
lutie over te gaan. Hij heeft eveneens nagelaten 
om andere op het verminderen van de energiefac-
tuur van deze specifieke groep energieverbruikers 
gerichte initiatieven te nemen. Ten gevolge hier-
van zijn twee jaar na de liberalisering van de ener-
giemarkt al 30.000 gezinnen met betalingsmoei-
lijkheden aan de deur gezet.

Mijnheer de minister, waarom wordt de resolutie 
van het Vlaams Parlement betreffende energie-
besparende maatregelen voor huishoudens met 
een laag inkomen niet uitgevoerd? Welke ande-
re maatregelen zult u nemen om het fenomeen 
van de energiearmoede te bestrijden? Ik kan me 
immers voorstellen dat andere, niet in de resolutie 
opgenomen, maatregelen efficiënter kunnen zijn. 
Indien dit het geval is, moeten die maatregelen 
worden uitgevoerd. In welke mate hebt u al con-
tact met de armenorganisaties en met organisaties 
uit de welzijnszorg opgenomen? Deze organisaties 
voeren een specifieke campagne om projecten ter 
bestrijding van dit specifiek fenomeen uit te wer-
ken.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Mijnheer de voorzitter, 
naar aanleiding van de interpellatie van de heer 
Glorieux zou ik hier een specifiek probleem ter 
sprake willen brengen. Soms wordt bij het opstel-
len van een energiefactuur een vergissing met de 
tellerstand begaan en ontvangt een klant na enke-
le jaren een herziening van zijn factuur. Dat de 
klant in kwestie het bedrijf  verantwoordelijk voor 
de opname van de tellerstand op voorhand heeft 
geïnformeerd, speelt hierbij blijkbaar geen rol. In 

sommige gevallen gaat het hier om aanzienlijke 
bedragen.

Mijnheer de minister, kan een factuur na enkele 
jaren zomaar worden herzien? Kan een klant wor-
den gedwongen om deze herziene factuur onmid-
dellijk te betalen? Wie is verantwoordelijk voor 
de opname van de tellerstand? Is het de klant, de 
energieleverancier of het bedrijf  dat voor de opna-
me van de tellerstand moet instaan? Kunt u hier 
een klaar en helder antwoord op geven? Indien u 
mijn bijkomende vraag nu niet kunt beantwoor-
den, kunt u me uw antwoord dan schriftelijk 
bezorgen?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, wat 
de tellerstanden betreft, wil ik op de suggestie van 
de heer De Meyer ingaan. Ik zal hem mijn ant-
woord op zijn vraag schriftelijk bezorgen.

Over het door de heer Glorieux aangehaald 
onderwerp zijn hier reeds eerder vragen om uit-
leg gesteld. Op 5 november 2004 en op 2 februari 
2005 zijn al vragen om uitleg over dit probleem 
ingediend. Deze vragen om uitleg zijn respectie-
velijk op 7 december 2005 en op 22 februari 2005 
behandeld.

De distributienetbeheerders hebben de resolutie 
van het Vlaams Parlement niet uitgevoerd. Ze 
hebben geen gratis informatiesessies of  energieau-
dits georganiseerd. Er zijn evenwel andere maat-
regelen getroffen. Het regeringsbesluit van 26 sep-
tember 2003 legt de distributienetbeheerders een 
resultaatsverbintenis op. Het regeringsbesluit van 
29 maart 2002 legt hun bijzondere inspanningen 
voor de beschermde afnemers op. Ten gevolge 
van deze twee regeringsbesluiten hebben de dis-
tributienetbeheerders inspanningen geleverd. In 
de praktijk komt het erop neer dat de resolutie de 
facto is uitgevoerd.

Over de mate waarin de getroffen maatregelen 
volstaan, valt te discussiëren. De beschermde 
afnemers komen alleszins in aanmerking voor de 
actieplannen en voor de voorziene maatregelen 
die de distributienetbeheerders hebben opgesteld 
en genomen. Ik beschik over een volledig over-
zicht van de maatregelen die de verschillende dis-
tributienetbeheerders hebben getroffen. Ik zal dat 
overzicht niet volledig voorlezen. Ik vermeld enkel 
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dat GeDIS en IVEG voor 2006 nog aparte initia-
tieven plannen. Ik zal de heer Glorieux dit over-
zicht bezorgen.

Wat de bestrijding van de energiearmoede betreft, 
wil ik het belang van informatie en van sensibili-
sering benadrukken. Vanaf juli 2005 wordt het 
sociaal tarief  in de leveranciersvergelijkingen van 
de VREG opgenomen. Hierdoor wordt het moge-
lijk de beste keuze tussen het sociaal tarief  en het 
aanbod van alle leveranciers te maken. Afnemers 
die geen toegang tot het internet hebben, kunnen 
de VREG per brief  of  telefonisch om een leve-
ranciersvergelijking vragen. De resultaten van die 
vergelijking zullen via de post naar de aanvrager 
worden gestuurd.

De sociale en de REG-besluiten worden momen-
teel, ongeveer twee jaar na de vrijmaking van de 
markt voor huishoudelijke afnemers, grondig 
beoordeeld en bijgestuurd. In dit verband hebben 
de armoedeverenigingen de ervaringen van armen 
geïnventariseerd en gerapporteerd.

Ik heb een aantal van die vergaderingen persoon-
lijk bijgewoond. Mijn kabinet levert zware inspan-
ningen om, in overleg met de armenverenigingen, 
na te gaan waar we kunnen en moeten optreden. 
Op 2 december 2004 heb ik de vertegenwoordigers 
van de armenverenigingen ontmoet. Op 21 maart 
2005 heb ik in dit verband een rondetafelcon-
ferentie bijgewoond. We hebben dus op diverse 
ogenblikken contact gehad met die armenorgani-
saties, om hun problemen en verzuchtingen en de 
oplossingen daarvoor met hen te bespreken.

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. U stelt dus dat het 
besluit van 26 september 2003 de uitvoering van 
de resolutie overbodig maakt. Dat vind ik wat 
vreemd. De resolutie is ruim nadien goedgekeurd, 
met de goedkeuring van de voormalige minister 
van Energie. Hij beschouwde die tekst niet als 
dubbel, maar als een aanvulling op wat er bestond 
inzake sociale dienstverplichtingen. Ik wil best 
van u aannemen dat er een aantal sociale dienst-
verplichtingen zijn die de distributienetbeheerders 
op zich nemen. Ik vroeg echter heel specifiek naar 
de sociale dienstverplichtingen voor deze catego-

rie van kansarmen, lage-inkomensgezinnen en 
beschermde klanten.

Ik had het dus niet over de algemene verplichtin-
gen, en ook niet over de algemene REG-verplich-
tingen en dergelijke. Ik meen te weten dat er heel 
weinig specifieke REG-maatregelen zijn voor de 
voornoemde groep mensen, maar misschien doet 
de lijst die u me zult overhandigen, me wel van 
mening veranderen. De algemene REG-doelstel-
ling die wordt opgelegd aan de distributienetbe-
heerders en waarbij ze 1 percent per jaar moe-
ten besparen, wordt heel gemakkelijk gehaald. 
Daarom ook hebben ze trouwens heel wat andere 
geplande maatregelen geschrapt of  in de koelkast 
gezet. Zeker voor die heel specifieke doelgroep 
van kansarmen moet er nog veel meer gebeuren. 
Men kan het niet-uitvoeren van de resolutie niet 
verantwoorden door te verwijzen naar het besluit 
over de dienstverplichtingen die aan de distribu-
tienetbeheerders werden opgelegd. De resolutie 
was net een aanvulling daarop. Ik vind het jam-
mer dat men die resolutie niet uitvoert.

Minister Kris Peeters: Ik ben zeer bezorgd over 
deze doelgroep. Ik zal u deze informatie bezorgen, 
maar indien daaruit onvoldoende antwoorden 
blijken, kunt u altijd op de zaak terugkomen. De 
enige vraag is of  de maatregelen die op basis van 
dat besluit zijn genomen, tegemoetkomen aan die 
doelstellingen. Ik heb contacten met die armen-
verenigingen om dat te toetsen. Het is niet dat ik 
dit niet wil. De maatregelen moeten hout snijden, 
en dat moeten we voortdurend bijsturen. Als de 
resolutie de facto is uitgevoerd, zullen we allebei 
tevreden zijn.

De heer Jos De Meyer : Moet ik mijn gestelde 
vraag als een schriftelijke vraag formuleren of 
komt er een bijlage bij dit verslag?

Minister Kris Peeters: Als u de vraag indient als 
een schriftelijke vraag, kan ik nog beter schrifte-
lijk antwoorden.
 
De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, ik 
kondig een met redenen omklede motie aan.

Met redenen omklede motie

De voorzitter: Door de heer Glorieux werd tot 
besluit van deze interpellatie een met redenen 
omklede motie aangekondigd. Ze moet zijn inge-

Peeters
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diend uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag 
volgend op de sluiting van de vergadering.

Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen 
Vanderpoorten tot de heer Kris Peeters, Vlaams 
minister van Openbare Werken, Energie, Leefmi-
lieu en Natuur, over de mogelijke heropening van de 
IJzeren Rijn en de planning van de afwerking van 
de Liefkenshoektunnel en de tweede spoorontslui-
ting

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van mevrouw Vanderpoorten tot de heer Peeters, 
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, over de mogelijke herope-
ning van de IJzeren Rijn en de planning van de 
afwerking van de Liefkenshoektunnel en de twee-
de spoorontsluiting.

Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, geachte leden, 
in het begin van juni heeft federaal minister van 
Overheidsbedrijven Vande Lanotte tijdens het 
vragenuurtje in de Kamer verklaringen afge-
legd over een beslissing van het Permanent Hof 
van Arbitrage in Den Haag. Daarop werden dan 
weer een aantal andere verklaringen afgelegd, 
onder meer door een topman van Alfaport. Die 
beklemtoonde dat de heropening van de IJzeren 
Rijn slechts zin heeft als de Liefkenshoektunnel 
en de tweede spoortoegang zijn afgewerkt. Dat 
is toch wel belangrijk. Wat de Liefkenshoektun-
nel betreft, had de federale minister ondertussen 
al gezegd dat de afwerking ervan zou gebeuren in 
2007. Over de tweede spoorontsluiting werden tot 
nu toe geen verdere uitspraken genoteerd.

Zowel de snelle afwerking van de Liefkenshoek-
tunnel als de modernisering van de IJzeren Rijn 
en de bouw van de tweede spoorontsluiting zijn 
voor de haven van Antwerpen van strategisch en 
uitzonderlijk belang, zeker als we weten dat eind 
2005 via het Deurganckdok een aantal containers 
zullen worden aangevoerd. 

Wat die tweede spoorontsluiting betreft, mijnheer 
de minister, wil ik u herinneren aan de discussies 
die in het verleden werden gevoerd, aan het begin 
van de vorige zittingsperiode, maar zeker ook in 
de jaren daarvoor, tussen 1995 en 1999.

In de vorige legislatuur werd het tracé dat de 
NMBS weerhouden had, goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering. Dat heeft niet belet dat zowel 
het goedgekeurde tracé als de vormgeving ervan 
in een tunnel, na deze beslissing nog sterk werden 
gecontesteerd door verschillende belanghebben-
den. Diverse ministers van de toenmalige Vlaamse 
Regering werden hierop aangesproken. Daardoor 
werden nieuwe studies in het vooruitzicht gesteld, 
waarbij de dringende vraag van alle betrokkenen 
vooropstond om de hinder die zou worden ver-
oorzaakt door het tracé en de vorm waarin dat 
was goedgekeurd, substantieel te verminderen. 
Uiteindelijk is dat dossier ongeveer 5 jaar geleden 
in de ijskast beland. Op dat moment was zeker 
niet iedereen ervan overtuigd dat het gekozen 
tracé ook het beste was.

Om in het licht van de recente verklaringen dui-
delijkheid te creëren in de 3 projecten, heb ik een 
aantal concrete vragen. Hoe staat de Vlaamse 
Regering momenteel tegenover de visie van de 
federale minister in verband met de verdere nood-
zakelijke evolutie van de IJzeren Rijn? Hoe beoor-
deelt de Vlaamse Regering de overweging dat 
zowel de afwerking van de Liefkenshoektunnel als 
de tweede spoorontsluiting voorwaarden zijn voor 
de mogelijke exploitatie van heropende IJzeren 
Rijnverbinding? Het gaat hier in eerste instantie 
over een zeer groot budget. Dat was ook de reden 
om het dossier enkele jaren geleden te bevriezen.

De federale minister van Overheidsbedrijven ver-
klaarde dat hij de afwerking van de Liefkenshoek-
tunnel voor 2007 ziet. Stemt dit overeen met de 
huidige geactualiseerde planning? Wanneer pre-
cies wordt de afwerking van de tunnel voorzien? 
Wanneer wordt de realisatie van de tweede spoor-
ontsluiting vooropgesteld, als daarover nu al meer 
duidelijkheid is dan een aantal jaren geleden?

Zal de Vlaamse Regering het oorspronkelijk door 
de NMBS voorgestelde en goedgekeurde tracé 
behouden? Zo ja, zal ze rekening houden met 
maatregelen die hinder en overlast verder zullen 
verminderen? Hoe zal het debat dat een aantal 
jaren geleden werd afgebroken, opnieuw worden 

Voorzitter
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gevoerd? Zullen in het kader van dit debat een 
aantal belangrijke en alternatieve tracés weer aan 
bod komen? Ik denk aan de bundeling met het 
Albertkanaal tot Herentals. Zal de Vlaamse Rege-
ring de weg van voorfinanciering bewandelen om 
de tweede spoorontsluiting versneld te kunnen 
realiseren?

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Ik wil mij aansluiten bij 
de vragen van mevrouw Vanderpoorten. Ik ver-
wijs naar een vraag die ik in oktober 2002 gesteld 
heb aan minister Van Mechelen. Door te zeggen 
dat een tweede spoorontsluiting van Antwer-
pen niet belangrijk is, zouden we een open deur 
intrappen. Dat is heel belangrijk. U moet het 
verslag van oktober 2002 er maar op nalezen om 
onze mening dienaangaande te kennen.

Op dat moment was het ons vooral te doen om de 
tracézone 8 met betrekking tot Ranst-Lier. Zeer 
concreet is de belofte van toen door de toenma-
lige minister om bijkomende studies te laten doen. 
Wij hebben het aanvoelen dat met het gekozen 
tracé en met de manier waarop met viaducten 
en bermen zou worden gewerkt, er treinverkeer 
boven Lier ontstaat in plaats van het luchtverkeer 
boven Zaventem. In die optiek zijn wij toch wel 
benieuwd of er studies gebeurd zijn en of daarvan 
al resultaten gekend zijn. In het regeerakkoord 
staat ook een verwijzing waarbij wordt gesteld dat 
het vastgestelde tracé in de beste economische, 
agrarische en ecologische voorwaarden moet wor-
den gerealiseerd. Dat bepaalt ook dat dit op een 
goede manier moet gebeuren voor de mens en zijn 
omgeving.

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: Ik heb aandachtig geluisterd 
naar mevrouw de burgemeester van Lier. U mag 
ervan overtuigd zijn dat uw bekommernissen ook 
door onze mensen naar voren worden gebracht.

Ik spreek een beetje voor Antwerpen en het Ant-
werps havenbedrijf. Het havenbedrijf  is en blijft 
in de eerste plaats vragende partij voor de zo snel 
mogelijke reactivering van de IJzeren Rijn. We 
hebben in dit verband al een aantal voorzichtige 

concessies gekregen. We weten nog niet hoe snel 
het allemaal zal kunnen gaan, maar we zijn voor-
zichtig optimistisch.

In tweede instantie zijn we voorstander van een 
snelle opening van de Liefkenshoekspoortunnel. 
Morgen wordt het Deurganckdok geopend. Dat 
zal snel aanleiding geven tot bijkomende verkeers-
druk. We hopen een groot deel van die verkeers-
druk af  te wikkelen via het spoor en dus hebben 
we nood aan een bijkomende spoortunnel. Het is 
jammer dat uw partijgenoot, de heer De Croo, die 
destijds minister van Verkeer was, de mogelijkhe-
den van de aanleg van een bijkomende spoortun-
nel, naast de huidige Liefkenshoektunnel voor 
autoverkeer, niet heeft willen zien. Hij had de gele-
genheid om die spoortunnel aan te leggen, heeft 
dat niet willen of  kunnen doen en dus hebben we 
die spoortunnel niet. Dat maakt dat de Vlaamse 
Regering nu eigen financieringsinitiatieven zal 
moeten nemen.

In orde van belangrijkheid: eerst de reactivering 
van de IJzeren Rijn en ten tweede een snelle reali-
satie van een Liefkenshoekspoortunnel. Pas op de 
derde plaats komt de aanleg van een bijkomende 
tweede spoorontsluiting richting hinterland. Over 
de verschillende tracés kunnen we nog discussië-
ren, daarvoor is er nog ruimschoots tijd. Als we 
het tijdsschema bekijken, hebben we daartoe nog 
2 zittingsperiodes. Dat mag ons echter niet belet-
ten om nu al opties op de toekomst te nemen. Wat 
ons betreft, vanuit het havenbedrijf, kunnen alle 
opties openblijven.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Morgen is de officiële ope-
ning van het Deurganckdok. Voor men droomt 
van het Saeftingedok, moet men misschien toch 
zorgen voor de nodige mobiliteit voor het Deur-
ganckdok.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Ik heb kennis genomen 
van de brief  van de heer Vande Lanotte aan zijn 
Nederlandse collega mevrouw Peijs, die dateert 
van 9 juni 2005. Hij vraagt om op korte termijn 
tot besluitvorming te komen over het definitieve 
tracé en over een tijdelijke, beperkte heringe-
bruikneming van het historische tracé, zodat een 

Vanderpoorten
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beperkt aantal treinen per dag aan een beperkte 
snelheid kan beginnen rijden. Tenzij ik mij vergis, 
is op dit verzoek vanuit Nederland nog niet offi-
cieel gereageerd. Ik onderschrijf  deze Belgische 
vraag. Ik ga ervan uit dat ik niet de enige ben in 
deze commissie.

De overweging dat zowel de afwerking van de 
Liefkenshoekspoortunnel als de realisatie van 
de tweede spoorontsluiting voorwaarden zijn 
voor de mogelijke exploitatie van de heropende 
IJzeren Rijn is juist, voor zover het een volwaar-
dig gebruik van de verbinding betreft. Voor deze 
enkelvoudige spoorlijn wordt een capaciteit van 
43 treinen per dag gepland tegen 2020. Deze 
overweging geldt echter niet als het gaat om een 
beperkt gebruik van de lijn.

Strikt spoortechnisch gesproken, wordt er nu al 
goederenvervoer georganiseerd tussen de Ant-
werpse rechteroever en de IJzeren Rijn. Wel dreigt 
er momenteel een verzadiging van de capaciteit 
op het ringspoor tussen het vormingsstation Ant-
werpen Noord en de uitgang van Berchem. Een 
drietal knelpunten op dat traject zijn echte bottle-
necks en moeten als eerste worden aangepakt. 
Dat staat echter los van het debat over de IJzeren 
Rijn.

Met de vraag of  de verklaring van de federale 
minister van Overheidsbedrijven dat hij de afwer-
king van de Liefkenshoektunnel voor 2007 ziet, 
overeenstemt met de huidige geactualiseerde plan-
ning en voor wanneer precies de afwerking van de 
tunnel gepland is, suggereerde u eigenlijk dat de 
doelstelling van 2007 wel ironisch bedoeld moet 
zijn. Minister Vande Lanotte bedoelde echter 
ongetwijfeld dat tegen 2007 alle voorbereidende 
studies, de goedkeuring van het gewestelijk RUP 
en alle noodzakelijke vergunningen voor de aan-
leg klaar moeten zijn, zodat de uitvoering van de 
werken dan kan beginnen. Zonder mij aan dezelf-
de fout van onduidelijkheid als minister Vande 
Lanotte schuldig te willen maken, denk ik dat 
de ingebruikname van de tunnel te verwachten is 
voor 2011.

De tweede spoorontsluiting geeft geen directe ver-
binding met de IJzeren Rijn. Vanuit een capaci-
teitsbenadering waarin rekening wordt gehouden 

met de verwachte groei van de trafiek als gevolg 
van een optimale exploitatie van het Deurganck-
dok en met een verhoging van het marktaandeel 
van het spoorvervoer tot 15 percent, zou het aan-
gewezen zijn dat de werken voor de tweede spoor-
toegang kunnen beginnen tegen 2010 en ten laat-
ste tegen 2011. Daarbij dienen zich twee grote 
uitdagingen aan: het maatschappelijke debat en 
de financiering.

Uw vijfde vraag ging over het goedgekeurde 
tracé. Ter voorbereiding van de beslissing van de 
Vlaamse Regering van 23 juni 2000 werden ver-
schillende alternatieven diepgaand onderzocht. 
Deze vraag moet worden beantwoord door de 
minister van Ruimtelijke Ordening. Ik praat niet 
graag voor mijn beurt, en stel dan ook voor dat u 
hem de vraag stelt.

Ook op uw vraag of  in het kader van dit debat 
een aantal belangwekkende alternatieve tracés 
opnieuw aan bod zullen kunnen komen, moet 
ik hetzelfde antwoorden. In het regeerakkoord 
staat evenwel dat voor de tweede spoortoegang 
van de Antwerpse haven het vastgelegde tracé 
onder de beste economische, agrarische en ecolo-
gische voorwaarden gerealiseerd dient te worden. 
(Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

Inderdaad, ecologische. Dat is verstandig groen. 
(Gelach)

Mijnheer Stassen, ECO staat niet alleen voor eco-
logisch en verstandig groen, maar ook voor effi-
ciënt, coherent en overlegd. Als u mijn beleidsno-
ta gelezen hebt, dan weet u dat wel. (Opmerkingen 
en gelach)

Voor de voorfinanciering ga ik ervan uit dat het 
bij decreet van 13 maart 2002 goedgekeurde 
samenwerkingsakkoord voorziet in een mogelij-
ke financiering van de Liefkenshoekspoortunnel 
en van het vormingsstation te Zeebrugge. In het 
najaar komt er duidelijkheid over de haalbaar-
heidstudie PPS voor de Liefkenshoektunnel en het 
vormingsstation te Zeebrugge. Op basis van deze 
ervaring kan dan verder worden bekeken welke 
mogelijkheden zich aandienen voor de voorfinan-
ciering van de tweede spoorontsluiting.

De voorzitter: De vergadering wordt geschorst.

Peeters
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– De vergadering wordt geschorst om 18.24 uur.

– De vergadering wordt hervat om 18.38 uur.

De voorzitter: Mevrouw Vanderpoorten heeft het 
woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Als ik de minis-
ter goed heb begrepen, had hij het over een maat-
schappelijk debat voor de jaren 2010-2011, over 
de noodzaak en eventueel ook het tracé zelf. Dat 
betekent dat dit debat nog tijdens deze legislatuur 
moet worden opgestart. Zie ik dat juist? Ik kijk er 
alvast naar uit.

De minister zei ook dat hij ervan uitgaat dat de 
keuze van het tracé diepgaand is onderzocht. Dat 
is nu precies een van de discussiepunten, want 
sommigen stellen dat dit niet het geval is. Een 
aantal specialisten stellen dat de tweede spooront-
sluiting niet evident is als de Liefkenshoektunnel 
voorrang krijgt. Dat moet allemaal het voorwerp 
van grondig onderzoek zijn. De minister speelt het 
handig en verwijst naar minister Van Mechelen. 
Ik kan me echter niet voorstellen dat de regering 
dit vraagstuk niet als een gedeelde verantwoorde-
lijkheid opvat. Ik heb zelf  in het verleden dit soort 
discussies ook meegemaakt.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Ik wil het probleem niet 
naar minister Van Mechelen doorschuiven, want 
ik moet dit samen met de minister van Ruimte-
lijke Ordening aanpakken. Zonder met hem daar-
over gesproken te hebben, zal ik daarover geen 
voorbarige uitspraken doen. Ik heb echter de tijd 
nog niet gehad om dat met hem door te praten.

Dat maatschappelijk debat is natuurlijk erg 
belangrijk. Als daar vraag naar is, wil ik me graag 
tot de organisatie ervan verbinden.

Mevrouw Vanderpoorten zegt dat er geen diep-
gaande studie is gebeurd. Ik heb dienaangaande 
verwezen naar het besluit van de vorige regering 
van 23 juni 2000.

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Ik zal de vraag misschien 
na het reces nog eens voorleggen aan uw collega. 
Ik vraag me alleszins af  of  de bijkomende studies 

die in oktober 2002 zijn beloofd, ook effectief  zijn 
uitgevoerd.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Eeckhout tot 
de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over 
de toepassing van het decreet over risicobeheer voor 
grote investeringswerken

Vraag om uitleg van de heer Jan Peumans tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
rapportering ingevolge het decreet van 8 november 
2002 houdende de controle op grote infrastructuur-
werken

Vraag om uitleg van de heer Jos Stassen tot de heer 
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Wer-
ken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en tot de heer 
Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Finan-
ciën, Begroting en Ruimtelijke Ordening, over het 
Deurganckdok en de verdere ontwikkeling van de 
Waaslandhaven

De voorzitter: Aan de orde zijn de samengevoeg-
de vragen om uitleg van mevrouw Eeckhout tot 
de heer Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
toepassing van het decreet over risicobeheer voor 
grote investeringswerken, van de heer Peumans tot 
de minister Peeters, over de rapportering ingevol-
ge het decreet van 8 november 2002 houdende de 
controle op grote infrastructuurwerken, en van de 
heer Stassen tot minister Peeters en minister Van 
Mechelen, over het Deurganckdok en de verdere 
ontwikkeling van de Waaslandhaven.

Mevrouw Eeckhout heeft het woord.

Mevrouw Hilde Eeckhout: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, geachte collega’s, mijn vraag 
gaat over risicobeheer voor grote investeringswer-
ken. Destijds werd op initiatief  van toenmalig 
minister-president Dewael en de commissievoor-
zitter een decreet goedgekeurd dat mijns inziens 
nog altijd op uitvoering wacht. Het parlement 
heeft het moeilijk om de budgettaire ontwikkelin-
gen inzake het Deurganckdok op de voet te vol-
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gen. De kostprijs bedraagt ongeveer 40 percent 
meer dan wat oorspronkelijk was geraamd.

Mijnheer de minister, hoe staat het met de uitvoe-
ring van het decreet? Bent u van plan om aan risi-
cobeheersing te doen of  om de meeruitgaven bij 
heel grote werken te analyseren en te ramen? Bent 
u iets concreet van plan voor de werken die op 
stapel staan in Antwerpen en Gent?

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister, mijn 
vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Het decreet hou-
dende controle op de grote infrastructuurwerken 
werd op 8 november 2002 goedgekeurd. De voor-
zitter van deze commissie is een van de geestelijke 
vaders ervan. Het decreet houdt een rapportage-
verplichting in voor 30 april van het jaar nadat 
het decreet is goedgekeurd, dus voor 30 april 
2005. Verder houdt het een controle in op grote 
infrastructuurwerken.

Ik heb dat punt al verscheidene malen aangekaart. 
Werken blijken immers altijd al duurder uit te val-
len dan aanvankelijk wordt vooropgesteld, los van 
de prijsvoorzieningen die in een lastenboek altijd 
voorkomen.

Het tweede aspect gaat over alles wat met risico-
beheersing te maken heeft. Ik denk aan bijvoor-
beeld het monitoren van allerlei aspecten. Wan-
neer zullen we, zoals bepaald in het decreet, over 
al deze aspecten rapportering krijgen?

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen: Mijnheer de minister, hoe 
belangrijk geld ook is - we spreken over een dok 
dat ongeveer 25 miljard Belgische frank heeft 
gekost of  634 miljoen euro -, bij de controle over 
de uitgaven is het evenzeer van belang te praten 
over wat er verder met dat dok moet gebeuren.

Containers kunnen op drie manieren worden ver-
voerd, namelijk per spoor, per schip of per vracht-
wagen. Het aantal containers dat per vrachtwagen 
zal worden vervoerd, zal met verschillende miljoe-
nen stuks stijgen als het Deurganckdok binnen 
een vijftal jaren op volle toeren draait. Dat bete-
kent dat ook de mobiliteitsdruk in het Waasland 

en de wijde omgeving rond Antwerpen ontzettend 
zal toenemen.

Naast de mobiliteitsdruk zal ook de milieudruk 
met alle mogelijke gevolgen enorm toenemen. 
Files zijn vervuilend, maar ook rijdende vracht-
wagens zijn behorend vervuilend en sorteren een 
hele reeks milieueffecten.

De voorspelling van het aantal containers dat via 
het Deurganckdok zal worden behandeld, ligt 
veel hoger dan het cijfer dat werd beraamd bij de 
aanvangsstudies. Er zijn zelden op zo’n korte tijd 
zulke grote infrastructuurwerken gebouwd als het 
Deurganckdok. De discussie over de bouw van 
het dok dateert van een tiental jaar geleden. Daar 
heeft de heer Bart Martens de aanzet toe gege-
ven. Over een derde getijdendok langs Linkeroe-
ver hebben verschillende mensen het vaderschap 
opgeëist. Het dateert van 1994. Na elf  jaar is het 
dok al gerealiseerd. Het heeft een kademuur van 
5 kilometer en 200 meter. Er was op dat moment 
sprake van 3,5 miljoen twinitigvoetcontainers. 
Nu spreekt men van 6 à 7 miljoen containers. 
Door een betere toepassing van technologie, van 
het gebruik van de beschikbare ruimte en van de 
infrastructuur, kan het aantal sterk opgedreven 
worden. Dat betekent dat de rentabiliteit van de 
investering zal toenemen.

De grootste verhandelaar langs het Deurganckok, 
de Port of  Singapore Authorities (PSA) die zowel 
de Hessenatie als de Noordnatie heeft overgeno-
men, beschikt ook in Singapore over een grote 
infrastructuur. Daar ligt de gemiddelde doorloop-
tijd van containers op drie dagen. Bij de verhan-
deling in het Deurganckdok rekent men op zes 
dagen. Als men er in Singapore in slaagt om de 
doorlooptijd te verminderen, kan dat in het Deur-
ganckdok ook en kan het aantal containers expo-
nentieel stijgen en van 6 naar 12 en van 7 naar 14 
miljoen containers per jaar gaan.

Het ruimtegebruik kan sowieso geoptimaliseerd 
worden. Dat betekent dat de havenontwikkeling 
voor verschillende jaren verder kan evolueren. 
Dat betekent ook dat als we tegen 2010, 2011 de 
Liefkenhoekspoortunnel niet hebben gerealiseerd, 
de groei van het dok waarschijnlijk zal moeten 
worden gestopt.

Een paar jaar geleden werd de bouw van het 
dok gestopt ingevolge een arrest. Er zou echter 

Eeckhout
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opnieuw een stillegging kunnen komen op het 
ogenblik dat het Deurganckdok zijn capaciteit 
heeft bereikt en er geen Liefkenshoekspoortunnel 
is. Dan zal men die goederen gewoon niet meer 
weg krijgen.

Ik woon op enkele honderden meters van de E17. 
Ik zie elke dag die muren van vrachtwagens voor-
bijrijden. De voorspelde tienduizenden vrachtwa-
gens per dag kunnen er fysiek niet meer bij. We 
naderen dus de grens van wat het Waasland en de 
ruime omgeving nog qua mobiliteit aankan. Dat 
is geen ecologisch dogma, het is een louter fysieke 
vaststelling. Verstandig groen is trouwens een ple-
onasme. Groen denkt aan de toekomst, wat ver-
standig is. Wie groen denkt, denkt dus sowieso 
verstandig.

Mijnheer de minister, wat het aantal containers 
betreft dat het Deurganckdok op kruissnelheid 
kan verwerken, circuleren diverse getallen. Dat 
aantal zou zijn gerealiseerd in 2011. Die datum 
wordt althans genoemd door de heer Bruyninckx. 
Als dat aantal gerealiseerd is, hoeveel van die 
twintigvoetcontainers zou het dok dan per jaar 
kunnen verwerken? Is een reductie van de door-
looptijd van zes tot drie dagen, zoals in Singapore, 
mogelijk in het Deurganckdok? Toen we 10 jaar 
geleden ook regelmatig discussieerden over het 
aantal containers, werd gezegd dat dit niet kon. 
Er werd in dat verband verwezen naar diverse stu-
dies. Ik denk dat de heer Bart Martens daar ook 
nog een rol in heeft gespeeld.

Ook werd er gesteld dat met de grond uit het 
Deurganckdok sowieso polders zouden moeten 
worden opgespoten. Vandaag stellen we echter 
vast dat geen enkele polder is opgespoten met dat 
materiaal. Dat wordt gespreid over het Doeldok 
en de polder van Kruibeke, en gebruikt ter verho-
ging van de ringdijk. Het dogma van de ingeni-
eurs dat, daar er een dok werd gebouwd, er moest 
worden uitgebreid, is toen doorbroken, wat een 
goede zaak is. Ook werd toen steeds gezegd dat 
daar niet meer dan 3,5 miljoen containers konden 
worden verwerkt. Vandaag gaat het echter over 
6 à 7 miljoen. Mijnheer de minister, ik wil echter 
afwachten welk getal u terzake geeft. Als u daar 
nu niet op kunt antwoorden, dan stel ik voor dat 
u dit nog eens rustig bekijkt. Dit zou de toekom-
stige druk, vooral als het gaat over de rendabili-

teit van de investeringen, aanzienlijk kunnen doen 
toenemen.

Hoe kunt u de modal shift naar spoor- en bin-
nenvaart versterken? Daar heeft men het heel 
vaak over. Vandaag verloopt 60 percent van dat 
vervoer via de weg. Als de spoorwegtunnel niet 
wordt gerealiseerd, dan loopt dat op tot 80 per-
cent en zit alles muurvast, als er miljoenen vracht-
wagens zullen bijkomen in de haven. Wat zijn de 
milieu-effecten van dit alles? Die moeten immers 
ook mee in rekening worden gebracht. Is met de 
verwezenlijking van het Deurganckdok en alle 
containers die dit met zich meebrengt, niet de 
fysieke grens bereikt van wat het Waasland en de 
Antwerpse haven aankunnen?

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het 
woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voor-
zitter, ik ben het eens met één element van het 
betoog van de vorige spreker, namelijk zijn 
bezorgdheid over de ontsluiting. Daar heeft hij 
volledig gelijk in. Het realiseren van de modal 
shift is nu cruciaal. Dit moet prioritair zijn. Dit 
moet worden geoptimaliseerd wat de spoorwegen 
en de binnenvaart betreft.

Voor het overige wil ik me volledig distantiëren 
van de stelling van Groen! dat met het Deur-
ganckdok de grens van de havenontwikkeling 
bereikt is. Dat lijkt me een zeer gevaarlijke stel-
ling, waarvan ik hoop dat ze niet op meer bij-
val zal mogen rekenen. Als we zien hoe snel er 
wordt gegaan van 6 naar 12 TEU, dan moeten we 
besluiten dat dit geen tientallen jaren zal duren. 
Kijken we ook maar naar de gretigheid waarmee 
die kaders zijn ingenomen en waarmee de privé-
sector heeft geïnvesteerd. Dan lijkt het me totaal 
onzinnig te durven opperen dat we met de ople-
vering van het Deurganckdok alle deuren moeten 
sluiten voor de toekomst en zeggen dat de grens 
van de havenontwikkeling bereikt is.

De heer Marc van den Abeelen: Mevrouw De 
Ridder, in het regeerakkoord staat trouwens dat 
er in 2007 een evaluatie zal komen met betrekking 
tot de vraag of  er al dan niet een dok bij moet 
komen. Dan zal de regering zich over deze kwes-
tie moeten buigen.

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

Stassen
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De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, ik 
was graag nog eens ingegaan op de beide aspec-
ten, dus zowel op de grenzen van de Waaslandha-
ven als op het aspect van de kostenbeheersing.

Wat dat laatste betreft, vraag ik me af  in welke 
mate het in de toekomst nog verantwoord kan zijn 
dat de overheid veel geld besteedt aan infrastruc-
tuur die door een exploitant wordt uitgebaat ten 
behoeve van één ‘dedicated’ rederij. Het gaat hier 
immers over ‘dedicated terminals’. Ik heb er geen 
probleem mee dat de overheid geld besteedt aan 
basisinfrastructuur die op niet-discriminerende 
wijze ter beschikking wordt gesteld van alle haven-
gebruikers, maar ik vraag me af  in welke mate 
dit nog het geval is met deze infrastructuurwer-
ken. Alle terminals in het Deurganckdok worden 
exclusief  toegewezen aan één rederij. De vraag 
rijst in welke mate men dit nog kan beschouwen 
als openbare infrastructuur.

Mijnheer de minister, ik weet dat de Europese 
Commissie destijds dat debat wat heeft willen aan-
zwengelen met haar Groenboek Havens en Mari-
tieme Infrastructuur en dat ze een kader heeft wil-
len scheppen voor het al dan niet toekennen van 
overheidssteun aan dergelijke investeringen. Wat 
is de stand van zaken met betrekking tot dit punt? 
Heeft de Europese Commissie al richtsnoeren uit-
gevaardigd over het al dan niet kunnen toestaan 
van overheidssubsidies aan infrastructuur die 
wordt voorbehouden voor één bepaalde rederij? 
In het kader van het Havendecreet bouwen we het 
aandeel van de gewestelijke bijdrage in dergelijke 
infrastructuurwerken af  van 60 naar 20 percent. 
We moeten ons toch afvragen of  het verantwoord 
is dat privé-infrastructuur voor één rederij met 
overheidsmiddelen wordt gefinancierd. Een Euro-
pese oplossing geniet uiteraard de voorkeur.

Voor de Waaslandhaven is de beperkte capaciteit 
van de achterlandinfrastructuur een eerste grens. 
Misschien zal de wal het schip keren. Misschien 
zal de groei van die haven inzake maximale con-
tainercapaciteit worden begrensd door de beper-
kingen van de achterlandinfrastructuur. Met de 
Liefkenshoekspoortunnel kunnen we proberen 
de modal shift te beïnvloeden, en een groter aan-
deel spoor- en binnenvaart te genereren. De vraag 
is maar of  de exploitanten van de terminals mee 
willen volgen.

Er werd uitgegaan van een aandeel van 20 per-
cent voor het spoor in de afwikkeling van de 

containers. Recent werden de terminaluitbaters 
bevraagd, en zij houden rekening met 6 tot 8 per-
cent voor het spoor. Dat betekent dat de druk op 
onze weginfrastructuur, die al oververzadigd is, 
nog zal toenemen. Ik ga er nog steeds vanuit dat 
het Deurganckdok een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan ’s lands economie. Als door de verdere 
ontwikkeling van de Waaslandhaven straks ieder-
een in de file staat en enorme tijdverliezen boekt, 
dan is het maar de vraag of  we onze economie 
daarmee een dienst bewijzen. Zullen de kosten 
van de congestie niet groter zijn dan de eventuele 
baten door extra trafiek af te snoepen van bepaal-
de buitenlandse havens?

Mijnheer de minister, we moeten oog hebben voor 
de beperkingen van de achterlandinfrastructuur. 
Wordt daarmee rekening gehouden in het strate-
gisch plan voor het havengebied? Welke aanvul-
lende instrumenten worden ingezet om de modal 
shift te beïnvloeden? Spoorinfrastructuur aanleg-
gen is één zaak, de containers op die sporen krij-
gen is een andere zaak. Als de exploitanten van 
de terminals niet meewillen, dan moeten we toch 
denken aan bijvoorbeeld concessievoorwaarden 
om hen daartoe aan te zetten.

Een andere grens is de Europese habitat- en vogel-
richtlijn. In het gebied van de Waaslandhaven zijn 
verschillende Europese vogel- en habitatrichtlijn-
gebieden afgebakend. Voor het vogelrichtlijnge-
bied Polders van de Beneden-Zeeschelde en het 
vogel- en habitatrichtlijngebied van het Schelde-
estuarium moeten instandhoudingsdoelstellingen 
worden opgemaakt, op basis waarvan de overheid 
noodzakelijke maatregelen moet nemen om de 
Europees beschermde vogel- en plantenpopulaties 
in stand te houden.

Vorige week is de studie over de instandhoudings-
doelstellingen van het Schelde-estuarium afge-
werkt. Ik weet niet hoever het staat met die van 
de Polders van de Beneden-Zeeschelde. Op basis 
van die beide instandhoudingsdoelstellingen 
moeten we kunnen inschatten of  en hoeveel uit-
breidingsruimte er nog is. Door die instandhou-
dingsdoelstellingen wordt een natuurclaim gelegd 
op dat gebied. Er is een minimaal areaal weidevo-
gelgebied en estuariene natuur nodig. Mijnheer 
de minister, zijn de instandhoudingsdoelstellin-
gen voor die beide speciale beschermingszones 
al klaar? Welke gevolgen kunnen daaruit worden 



-11- Vlaams Parlement      – C278 – OPE25 – dinsdag 5 juli 2005

getrokken over de grenzen van de Waaslandha-
ven?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mevrouw Eeckhout, bij 
mijn aantreden bleek dat het Vlaamse Gewest 
een beperkte ervaring heeft met de risicoanalyse 
zoals bepaald in het decreet waar u naar verwijst. 
De risico’s inzake het ontwerp en de uitvoering 
van openbare werken zijn echter goed bekend. De 
risicobeheersing is voor een deel verankerd in de 
opleiding van ingenieurs, in de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, in de codes van goede prak-
tijk en allerlei omzendbrieven en richtlijnen. Ook 
de verschillende standaardbestekken dragen bij 
tot de risicobeheersing bij openbare werken. Het 
kan natuurlijk altijd beter. Ik luister graag, maar 
hopelijk niet meer vanavond, naar bijkomende 
suggesties.

Bij mijn aantreden heb ik ook gemerkt dat er in 
het verleden nog geen acties werden ondernomen 
ter uitvoering van het decreet van 8 november 
2002, houdende controle op grote infrastructuur-
werken. Ik heb de nodige impulsen gegeven, zodat 
er momenteel werk wordt gemaakt van de imple-
mentatie van dit decreet op vraag van deze com-
missie.

Bij de begrotingsbespreking in deze commissie is 
de vraag over de ontwikkeling van een systeem 
voor het analyseren en beheersen van risico’s ver-
bonden aan grote infrastructuurwerken, aan bod 
gekomen. Naar aanleiding van de vragen van 
de commissie heb ik gevraagd aan de secretaris-
generaal van LIN om een methodiek te ontwik-
kelen voor een risicoanalyse. Ik laat een systeem 
ontwikkelen voor het analyseren en beheersen van 
risico’s bij grote infrastructuurwerken.

Er werd inmiddels een ambtelijke werkgroep 
opgericht waarin de betrokken administraties van 
het departement Leefmilieu en Infrastructuur ver-
tegenwoordigd zijn. Deze werkgroep buigt zich 
over de praktische uitwerking van een systeem 
van risicobeheer. Momenteel werkt deze werk-
groep aan de beschrijving van een ontwerp van 
dienstencontract ‘Ontwikkeling, implementatie en 
eerste evaluatie van een systeem van risicobeheer 

voor grote infrastructuurprojecten bij de diensten 
van de Vlaamse Regering’.

In het kader van deze opdracht moet een globaal 
systeem van risicobeheer worden uitgewerkt. De 
bedoeling is om voor deze infrastructuurwer-
ken op continue basis en dit vanaf  de fase voor-
afgaand aan de besluitvorming, de risico’s in 
kaart te brengen en te evalueren met het oog op 
het voorkomen of  het inperken van voorvallen 
die de verwezenlijking van de projectdoelstelling 
in gevaar brengen. Dit laat een weloverwogen 
besluitvorming over deze projecten toe alsook een 
nauwkeurige controle op de uitvoering ervan.

Het risicobeheer moet uitgaan van een planmatige 
aanpak waarin alle facetten van het risicobeheer 
aan bod komen zoals risico-inschatting, risico-
beheersing en risicomonitoring. Het geheel moet 
vertaald worden in een draaiboek waarbij onder 
meer aandacht wordt gegeven aan een functionele 
rapportering.

Risicobeheersing is bij de lopende projecten 
een belangrijk item. Om die reden werden extra 
krachten, specifiek bedoeld voor de werfcontrole, 
ingezet.

Het was de bedoeling om bij toekomstige grote 
infrastructuurwerken die beantwoorden aan de 
definitie van artikel 2 ten eerste van het decreet, 
dit risicobeheersysteem toe te passen van zodra 
het is ontwikkeld. Ik zal het parlement en deze 
commissie daarover informeren.

Ik kom tot de vragen van de heer Peumans. Ik heb 
al gezegd dat ik bij mijn aantreden heb gemerkt 
dat er nog geen acties waren ondernomen ter uit-
voering van dat decreet. Momenteel is er nog geen 
rapport beschikbaar aangezien er nog geen uitge-
werkt systeem voor risicobeheer voorhanden is. 
Ik heb de opdracht gegeven om ten spoedigste het 
gevraagde risicobeheersysteem uit te werken. Dat 
heb ik daarnet toegelicht.

Op kruissnelheid zal het Deurganckdok 7,5 mil-
joen TEU containers kunnen verwerken. Daarvan 
neemt P&O Ports er 3,5 miljoen TEU voor zijn 
rekening en PSA zo’n 4 miljoen TEU.

De geraamde doorlooptijd aan de terminals van 
het Deurganckdok bedraagt gemiddeld vijf  dagen. 
Deze doorlooptijd is afhankelijk van de klanten 

Martens
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van de terminals. Als zij beslissen om hun contai-
ners langer te laten staan, verhoogt de doorloop-
tijd. De vraag is of  men daar iets aan kan doen. 
De terminaloperator kan bij te lange doorlooptij-
den boetes opleggen.

De modal shift naar spoor en binnenvaart zal 
worden versterkt door infrastructurele aanpas-
singen aan de bestaande netten. Zo zullen in 2005 
de eerste wachtplaatsen van de binnenvaart op de 
Schelde gebouwd worden. Met betrekking tot de 
stimulatie van het spoorverkeer is de aanleg van 
de Liefkenshoekspoortunnel en de ingebruikname 
van de IJzeren Rijn van groot belang.

In het MER dat in het kader van het Deurganck-
dok is opgemaakt, zijn alle effecten op natuur en 
leefomgeving van de diverse varianten nagekeken 
op milderende en compenserende maatregelen. 
Een globale analyse van de milieu-impact voor de 
verdere ontwikkeling van de haven van Antwer-
pen, inclusief  de Waaslandhaven, zal uitgevoerd 
worden in het kader van de plan-MER van het 
strategisch plan Haven van Antwerpen. Dit pro-
ject zal worden aanbesteed in de loop van augus-
tus 2005 en uitgevoerd gedurende ongeveer ander-
half  jaar.

Het is heel belangrijk dat via de modal-shift-
projecten de impact voor minimale bijkomende 
vrachtwagens zal zorgen. Ik hoop dat we de muur 
waar de heer Stassen het over heeft, zo veel moge-
lijk kunnen voorkomen en afbouwen, maar dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zonder Deur-
ganckdok zouden bijkomende vrachtwagens voor 
bijkomende aanvoer moeten zorgen vanuit minder 
diep in het binnenland gelegen havens. Ik deel de 
zorg hoe dit allemaal kan worden opgevangen.

Of met het Deurganckdok de Waaslandhaven zijn 
grenzen heeft bereikt, zal in het strategisch plan 
Haven van Antwerpen en de plan-MER nader 
worden bekeken. Ik verwijs ook naar het regeer-
akkoord waarin staat dat de aanleg van een twee-
de sluis moet worden onderzocht.

Mijnheer Martens, Vlaanderen is afgerond 13.500 
vierkante kilometer groot. Met die beperkte 
oppervlakte moeten we zeer zorgvuldig omsprin-
gen. We hebben het vroeger al gehad over ‘post-
poned manufacture’. Nu worden containers die 

toekomen zo snel mogelijk op het spoor, de bin-
nenvaart of  vrachtwagens gezet om te laten ver-
trekken. De uitdaging bestaat er steeds meer in 
om de container te openen en iets met de goede-
ren aan te vangen. Zo wordt een hogere toege-
voegde waarde gecreëerd en kunnen we met de 
beperkte ruimte ons toch staande houden in deze 
concurrentiële sector.

In andere havens in de wereld financiert de privé-
sector zulke dokken mee. Er zijn zelfs Belgische 
ondernemingen die elders in de wereld dokken 
financieren. Dat is zeker een interessant debat. 
Voor sluizen en andere infrastructuurwerken is 
het moeilijker om de privé-sector te vragen om 
zelf  het geld op tafel te leggen. Voor dokken lijkt 
me dat wel mogelijk. U vroeg hoe Europa daar 
tegen aankijkt. Wat betreft de kaaiprojecten voor 
de binnenvaart heeft Europa het licht op groen 
gezet. Wat de visie van Europa is op een privé-
partner die een dok beheert, weet ik niet meteen. 
Het is wel een interessant debat. Aangezien de 
overheid over beperkte middelen beschikt, moeten 
we die inzetten daar waar het nodig is. We zullen 
dit debat na het zomerreces voortzetten.

De voorzitter: Mevrouw Eeckhout heeft het 
woord.

Mevrouw Hilde Eeckhout: Mijnheer de minister, 
ik dank u voor uw antwoord.

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister, ik 
kom terug op mijn dada, de risico-inschatting. Er 
wordt een oproep gelanceerd naar een of  andere 
consultant. U zegt ‘van zodra het is ontwikkeld’. 
Wat betekent ‘zodra’?

Minister Kris Peeters: Mijnheer Peumans, ik doe 
wat ik kan.

De heer Jan Peumans: Ik ben daar vast van over-
tuigd. Ik veronderstel dat u het rapport van het 
Rekenhof hebt gelezen in verband met de aanleg 
van het Deurganckdok. Er wordt nog eens naar 
dat beroemde decreet verwezen. Dat is inderdaad 
belangrijk. Ik ben blij dat de administratie bij 
monde van de secretaris-generaal zich dit nu ook 
realiseert.

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord.

Peeters
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De heer Jos Stassen: Mijnheer de voorzitter, 
omwille van het tijdsgebrek heb ik het Deur-
ganckdok niet willen situeren in het hele strategi-
sche plan. Ik ben blij dat andere collega’s dat wel 
hebben gedaan. Dit is natuurlijk belangrijk.

We zitten nu op 60 percent vrachtwagens. De 
haven heeft de ambitie om dat terug te brengen 
tot 50 percent. Dat blijkt uit het jaarverslag van 
2004. Het probleem is dat dit aantal de eerste 
jaren zal stijgen in plaats van te dalen. Mevrouw 
De Ridder, het is geen punt van mijn geloof dat er 
grenzen zijn aan de groei. In dit geval is het pure 
fysieke realiteit. Er worden voorspellingen gedaan 
over het aantal vrachtwagens als het Deurganck-
dok op kruissnelheid zal zijn: het gaat over 10.000 
vrachtwagen per uur extra. Dit betekent dat alles 
vast zal lopen. Dat is de realiteit. Er moet snel 
worden nagedacht over hoe daarmee om te sprin-
gen. Ik dring dan ook aan op een snelle aanleg 
van de spoorwegtunnel.

Mijnheer de minister, ik vraag dat u op zoek gaat 
naar een manier om de concessionarissen van het 
Deurganckdok ervan te overtuigen de behande-
ling van de containers arbeidsintensiever te maken 
en de doorlooptijd te verhogen. Dat verhoogt de 
rentabiliteit en zorgt ervoor dat de druk voor een 
nieuw dok naar de volgende generatie wordt ver-
schoven die de discussie dan maar moet voeren.

U zegt dat de ‘dedicated terminals’ u interesseren. 
U hebt nog 25 miljoen euro extra moeten uitgeven 
om de baggerwerken te betalen, ook voor die twee 
‘dedicated’ verhandelaars. Dat is een extra bedrag 
dat jaarlijks moet worden gebruikt om het Deur-
ganckdok schoon te vegen voor de schepen.

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

– Het incident wordt gesloten om 19.21 uur.

_______________________









HAN DE LIN GEN

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

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

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

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

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