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Voorzitter: de heer Marc van den Abeelen

Interpellatie van de heer Eloi Glorieux tot de heer 
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur, over de inbreng van de 
Vlaamse minister van Energie in het olieprijsdebat

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, de voorbije weken kregen 
we bijna dagelijks in kranten en weekbladen en op 
radio en tv berichten over de dure olieprijzen. In de 
federale regering ontstond zelfs een minicrisis over 
de maatregelen die moesten worden genomen. Er 
was de soap over de energiecheques van 75 euro die 
iedereen zouden krijgen, maar naderhand bleek dat 
die toch niet zouden worden uitbetaald.

Uiteindelijk mondde dit alles uit in enkele weinig 
efficiënte federale maatregelen die helemaal geen 
antwoord bieden op de structurele aard van het pro-
bleem. De verhoogde olieprijs is zeker geen kort-
stondig fenomeen, maar is integendeel structureel 
van aard en bijgevolg kan worden verwacht dat die 
blijvend is. Dat wordt ondertussen door zowat alle 
analisten erkend. Er wordt zelfs bij verteld dat de 
enige te verwachten evolutie er een is van nog hogere 
olieprijzen.

De optimisten voorspellen dat de oliepiek – het 
ogenblik dat de vraag naar olie groter zal zijn dan 
de productie, terwijl de olieproductie zelf  niet meer 
kan toenemen waardoor de prijs nog drastischer zal 
stijgen – zich tegen ongeveer 2025 zal voordoen. De 
pessimisten waarschuwen dat deze piek al in 2008 zal 
worden bereikt. Als we ervan uit zouden gaan dat de 
werkelijkheid zich ergens middenin bevindt, betekent 
dit dat we in elk geval dringend actie moeten onder-
nemen om onze afhankelijkheid van olie tegen pak-
weg 2015 drastisch te verminderen.

De maatregelen zoals een algemene tegemoetko-
ming in de stookoliefactuur via de terugbetaling 
van BTW en accijnzen, het optrekken van de premie 
uit het stookoliefonds en het afschaffen van het cli-
quetsysteem zijn niet van aard om een antwoord te 
kunnen bieden aan de dieperliggende en structurele 

oorzaken van de huidige en toekomstige oliecrisis. 
De enige aanzetten tot lange termijnmaatregelen die 
werden genomen en de kwaal aan de bron kunnen 
aanpakken, zijn een verhoging van de bestaande fis-
cale aftrek voor energiebesparende investeringen en 
goedkopere leningen via een nieuw energiebespa-
ringsfonds.

Opvallend was dat in het debat dat in de federale 
regering werd gevoerd, vooral de ministers van 
Financiën en Begroting te horen waren, terwijl zowel 
de federale minister van Energie als de staatssecreta-
ris voor Duurzame Ontwikkeling opvallend afwezig 
bleven. Opmerkelijk was ook dezelfde oorverdovende 
stilte in de schoot van de Vlaamse Regering. Noch-
tans behoren de instrumenten om die oliecrisis op 
een structurele wijze te bekampen grotendeels tot de 
gewestelijke bevoegdheid. Ik heb het dan vooral over 
energiebesparing en rationeel energiegebruik. Er zijn 
mogelijkheden genoeg voor een verstandig groene, 
dynamische, Vlaamse energieminister om in actie te 
schieten. De cijfers zijn al voldoende geciteerd: ruim 
een derde van de daken in Vlaanderen is nog steeds 
niet geïsoleerd. Ons energieverbruik behoort zowel 
per hoofd van de bevolking als per bruto binnen-
lands product tot de hoogste in de wereld en inzake 
ons aandeel in de hernieuwbare energie bengelen we 
nog steeds onderaan.

U hebt naar aanleiding van de maand van de ener-
giebesparing recent een aantal maatregelen aange-
kondigd. Mijnheer de minister, laat me u feliciteren 
en luid bravo roepen. Ik doe dat niet vaak, maar als 
u het verdient, moet het ook worden gezegd. Ik zal er 
echter wel geen gewoonte van maken. Het was heel 
goed dat u de tweede fase van de spaarlampenactie in 
gang hebt gezet, waardoor ze uitvoering geeft aan het 
oorspronkelijk voorstel van resolutie, namelijk door 
de verdeling op een veel efficiëntere manier te laten 
verlopen dan in het verleden gebeurde. Andere maat-
regelen die u hebt aangekondigd, zijn bijvoorbeeld 
het in werking treden van het EPB vanaf  1 januari, 
de benchmark auditconvenant met de industrie als-
ook subsidies voor een aantal REG-maatregelen.

Dit zijn allemaal weliswaar zeer goede maatrege-
len, maar geen nieuwe. Tot deze maatregelen had de 
vorige regering reeds beslist, en ze zouden hoe dan 
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ook worden uitgevoerd. Ik zou eigenlijk verwach-
ten dat u nu, gezien de oliecrisis, extra stimulansen 
en nieuwe maatregelen zou nemen die nodig zijn 
bovenop de bestaande maatregelen.

Mijnheer de minister, hoe komt het eigenlijk dat u 
zich niet hebt gemengd in het debat dat een maand 
geleden over de aanpak van de stijgende olieprijzen 
is gevoerd? De belangrijkste instrumenten om onze 
afhankelijkheid van olie te verminderen, behoren 
nochtans tot de gewestelijke bevoegdheden. Bent u 
betrokken bij de discussies over mogelijke maatrege-
len om de olieprijzen voor het publiek betaalbaar te 
maken?

Hebben de maatregelen van de federale regering 
gevolgen voor het Vlaams energiebeleid? De fede-
rale regering heeft de fiscale aftrekmogelijkheid voor 
energieaudits verhoogd. Dit is positief. De Vlaamse 
overheid staat in voor de erkenning van de ener-
gieauditeurs, en zonder die erkenningen blijft deze 
maatregel uiteraard dode letter. Hoe zit het hiermee? 
Waarom hebben we nog steeds een grote achterstand 
met betrekking tot de opleiding en de erkenning van 
de energieauditeurs?

Waar wacht u op om van het heersende bewust-
zijnsklimaat gebruik te maken om versneld concrete 
maatregelen met betrekking tot het energieverbruik 
in Vlaanderen te nemen? Indien we talmen, zullen 
we een unieke gelegenheid missen. We moeten de 
ondernemingen die specifiek in energiebesparing en 
in rationeel energiegebruik zijn gespecialiseerd een 
economische boost geven.

In het kader van de Maand van de Energie hebt u 
een aantal maatregelen aangekondigd. Op zich gaat 
het hier om heel goede maatregelen. Ze leveren even-
wel niets extra op. Het gaat vooral om maatregelen 
die al bestonden. U hebt de spaarlampenactie aange-
scherpt. Mijns inziens moet het mogelijk zijn om de 
andere acties ook aan te scherpen.

Ik denk hierbij onder meer aan de EPB-regeling. 
Normaal gezien zal deze regeling op 1 januari 2006 
in werking treden. Eigenlijk is die maatregel op die 
ogenblik, nog voor de invoering, al verouderd. We 
moeten deze regeling wat aanscherpen. De recente 
oliecrisis duwt ons immers met de neus op de feiten.

Het REG-fonds is door het kaderdecreet in het leven 
geroepen. Dit fonds zou door de inkomsten uit boe-
tes moeten worden gespijsd. Aangezien Electrabel 

meent rechtszaken te moeten inspannen om zeker 
geen boetes te moeten betalen, blijft dat fonds ech-
ter een lege doos. Het kaderdecreet voorziet in de 
mogelijkheid om geld uit de algemene middelen in 
het REG-fonds te storten. Zal de Vlaamse Regering 
dit al dan niet doen?

Mijnheer de minister, de algemene teneur van mijn 
toespraak is duidelijk. Ik ben tevreden met een aan-
tal van de door u voorgestelde maatregelen. Eigen-
lijk had ik wel wat meer verwacht. Het gaat immers 
grotendeels om maatregelen die al langer bestaan en 
om beslissingen die in normale omstandigheden ook 
zouden worden uitgevoerd.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, in de 
eerste plaats wil ik de positieve woorden van de heer 
Glorieux in dank aanvaarden. Hij heeft zelf  ver-
klaard dat hij niet elke keer even positief  zal zijn, wat 
ik uiteraard betreur. Ik ben alvast verheugd dat hij 
de positieve elementen duidelijk onderkent.

De heer Glorieux vraagt zich af  of  ik de jongste tijd 
heb stilgezeten of  monddood ben geweest. Ik wil 
erop wijzen dat het hier in grote mate om federale 
bevoegdheden gaat. Ik ben op dit vlak steeds zeer 
voorzichtig, en ik zal me dus zelden op het terrein 
van de federale bevoegdheden wagen. Ik vind het 
belangrijk maatregelen te treffen. Een beleid mag 
niet enkel uit woorden bestaan, ik wil vermijden dat 
de mensen nadien moeten vaststellen dat de daden 
niet navenant zijn.

De heer Glorieux heeft daarnet zelf  naar de persont-
moeting van 3 oktober 2005 en naar de Maand van 
de Energie verwezen. Zoals ik toen heb toegelicht, 
zijn al een aantal maatregelen genomen. Ik denk 
hierbij aan de energieprestatienormen, de energie-
deskundigen en de energieprestatiecertificaten. Ik 
erken dat deze maatregelen eigenlijk door de vorige 
Vlaamse Regering in het leven zijn geroepen, maar ze 
heeft echter geen uitvoeringsbesluiten genomen. Zo 
is de erkenning van de energiedeskundigen pas recent 
geregeld. Ik kom hier straks nog even op terug.

We voeren een verstandig en groen beleid. We heb-
ben de beslissingen van de vorige Vlaamse Regering 
behouden en uitgevoerd. De bewering dat we hier 
zelf  niets aan hebben toegevoegd, klopt echter niet. 
De heer Glorieux heeft daarnet zelf  naar de spaar-
lampenactie verwezen. Ik ga ervan uit dat we die 
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tweede actie op een verstandige wijze kunnen voeren 
en dat we de mensen de keuze kunnen bieden om hun 
bon in een distributiezaak voor de meest geschikte 
lamp in te ruilen.

We hebben nog andere acties ondernomen. De 
belangrijke discussie over het nachttarief  tijdens het 
weekend is bijzonder delicaat. De vorige Vlaamse 
Regering heeft dit niet helemaal geregeld. De Raad 
van State heeft er uitdrukkelijk op gewezen dat de 
invoering van dit tarief  tot bevoegdheidsproblemen 
zou leiden.

We hebben bijkomende communicatie- en sensibili-
seringsinitiatieven genomen. De heer Glorieux heeft 
volledig gelijk dat we gebruik moeten maken van de 
situatie om de mensen meer te sensibiliseren. Nu de 
stookolieprijzen hoog zijn, zijn de mensen allicht vat-
baarder voor een rationalisering van hun energiege-
bruik. De Maand van de Energie staat volledig in het 
teken van de energieprestatienormen. 

Als we beslissingen nemen, moeten we de maatre-
gelen ook kunnen communiceren en er de nodige 
actie rond ondernemen. Mijnheer Glorieux, als we 
alle bestaande maatregelen inzake rationeel energie-
gebruik opsommen, komen we tot een indrukwek-
kende lijst, maar de mensen weten het niet. Ik denk 
dat we op dat vlak bijkomende maatregelen zullen 
nemen. Er komen ook nog energieconsulenten voor 
de kleinere bedrijven, en u hebt ook naar de audit-
convenants verwezen.

Het is onjuist te stellen dat er niets gebeurt en dat er 
geen bijkomende initiatieven werden genomen, maar 
ik kan begrijpen dat u – zeker vanuit de oppositie –  
nog meer wenst. Het is mijn opdracht om de zaken die 
we lanceren ook uit te voeren en ervoor te zorgen dat 
de maatregelen effect hebben.

Mijnheer Glorieux, er is geen overleg geweest met 
de federale regering. Er was ook geen vraag van de 
federale regering om ons te betrekken bij de federale 
besluitvorming.

We moeten de genomen beslissingen zoveel mogelijk 
uitvoeren. U verwijst zelf  naar de fiscale aftrek. Weet 
u dat het koninklijk besluit hierover dateert van 20 
december 2002? Dat voorzag in een fiscale aftrek als 
de energieaudit gebeurde door een erkende energie-
deskundige. Mijnheer de voorzitter, collega’s, tot nog 
toe was er geen besluit om de energiedeskundige te 

erkennen. Dat toont aan dat sinds 2002 geen actie 
was ondernomen om ervoor te zorgen dat we erkende 
energiedeskundigen hebben die een energieaudit kun-
nen uitvoeren die in aanmerking komt voor fiscale 
aftrek. Ik vind dat schandalig.

De heer Carl Decaluwe: Dat was met een groene ener-
gieminister.

Minister Kris Peeters: Als ik me niet vergis, was de 
vorige energieminister van socialistische origine.

De heer Eloi Glorieux: De erkenning van de auditeurs 
moet gebeuren door de Vlaamse Regering.

Minister Kris Peeters: Voor alle duidelijkheid, de 
federale regering had een fiscale aftrek ingevoerd 
voor de energieaudit. Die audit moet worden uit-
gevoerd door een erkende deskundige. Voor de 
erkenning van een energiedeskundige is Vlaanderen 
bevoegd.

Het koninklijk besluit werd in 2002 goedgekeurd, 
maar tot nu was er geen erkenning door Vlaande-
ren, en dus heeft niemand een fiscale aftrek kunnen 
genieten voor de uitgevoerde energieaudit. Vanaf het 
aanslagjaar 2004, inkomstenjaar 2003, was het moge-
lijk. We hebben dus de inkomstenjaren 2003 en 2004 
gemist.

Nu hebben we de erkenning – bij besluit van 17 juni 
2005, dat op 15 augustus 2005 in het Belgisch Staats-
blad is verschenen – geregeld. Er werden al tientallen 
kandidaten erkend, en honderden kandidaten vol-
gen de opleiding, zodat we eindelijk een energieaudit 
kunnen laten uitvoeren door een erkende energie-
deskundige en de fiscale afrek mogelijk wordt. Dat 
toont aan dat het uitvoeren van een beslissing voor-
rang heeft op nieuwe initiatieven. Eindelijk hebben 
we hier de nodige dynamiek aan kunnen geven.

Mijnheer Glorieux, u hebt gelijk, we moeten van 
deze periode gebruik maken om de mensen te sensi-
biliseren. U kent mijn uitspraak: liever een bespaarde 
kilowattuur dan een groene kilowattuur. Dat wil 
evenwel niet zeggen dat we niet moeten investeren in 
groene energie.

Ik heb al enkele rondetafelgesprekken achter de rug 
over de verdere aanpak van het besluit over de open-
baredienstverplichtingen. Ik wil geen maatregelen die 
we toch niet kunnen aanhouden de wereld insturen, 
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maar we zullen, samen met de distributienetbeheer-
ders, bijkomende acties ondernemen.

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de minister, u beves-
tigt mijn stelling dat, naast de uitvoering van de 
bestaande, niet echt extra maatregelen werden geno-
men. U hebt gelijk dat de bestaande maatregelen 
goed moeten worden uitgevoerd. Ook dat is een hele 
klus, maar er biedt zich nu een momentum aan om 
net iets meer te doen.

Ook in het kader van het Vlaams Klimaatplan, waar-
voor we duidelijk niet op koers zitten, volstaan de 
reeds geplande initiatieven niet om de beoogde doel-
stellingen te halen.

U hebt overschot van gelijk dat de mensen beter 
moeten worden geïnformeerd over wat er al bestaat, 
want het heeft geen zin prachtige initiatieven te 
ontwikkelen als de mensen niet weten dat ze ervan 
gebruik kunnen maken. Ik heb al eens de vergelij-
king gemaakt met de reclamespot op tv over schim-
mel onder teennagels. Als we erin slagen een spot 
te maken over energiebesparing en rationeel ener-
giegebruik die erg aanspreekt bij de mensen op het 
ogenblik dat ze worden geconfronteerd met hoge 
stookolieprijzen, zullen we hen kunnen aanzetten 
gebruik te maken van een aantal mogelijkheden en 
initiatieven die worden aangeboden door de rege-
ring.

We hebben zeker nood aan extra nieuwe initiatieven 
naast de bestaande, en het zal ons veel werk kosten 
om de bestaande initiatieven bekend te maken en te 
optimaliseren. Het is niet het een of  het ander, we 
zullen deze twee dingen samen moeten doen om tot 
resultaat te komen.

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

Het incident is gesloten.

__________________________________________

Interpellatie van mevrouw Annick De Ridder tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het 
voortbestaan van de Luchthaven Antwerpen

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, over de Internationale 
Luchthaven Antwerpen hebben we al verschillende 
vragen gesteld in de commissie en in de plenaire ver-
gadering. Voor de leden die niet afkomstig zijn van 
het Antwerpse wilde ik graag een kleine schets geven 
met twee citaten.

In het regeerakkoord maakt de Vlaamse Regering 
duidelijk de keuze om de Internationale Luchthaven 
Antwerpen alle kansen te geven om uit te groeien 
tot een rendabele internationale zakenluchthaven. 
Ik citeer: ‘De Antwerpse regio, met zijn 24.500 deels 
multinationale bedrijven en als wereldhandelscen-
trum voor diamant, heeft recht op het behoud en de 
uitbouw van een regionale zakenluchthaven. Daartoe 
zullen de regeringsbeslissingen van 3 maart 2000, 19 
juli 2002, 27 juni 2003 en 16 januari 2004 onverkort 
worden uitgevoerd.’

Mijnheer de minister, verder opteert u ook in uw 
beleidsnota Openbare Werken voor ‘het behoud met 
mogelijkheid tot een optimaal gebruik van de hui-
dige startbaanlengte van 1.510 meter. Daarbij moet 
worden voldaan aan de nieuwe reglementering van 4 
november 1999 van de International Civil Aviation 
Organisation (ICAO) die de verplichting oplegt om 
aan weerszijden van de start- en landingsbaan een 
uitloopstrook van 150 meter te voorzien.’

Momenteel wordt de verdere ontwikkeling van de 
Internationale Luchthaven Antwerpen echter gehin-
derd door het uitblijven van twee cruciale beslis-
singen over de veiligheid in en rond de luchthaven. 
Enerzijds betreft dit het dossier van de beplanting 
en de bomen die niet gesnoeid en/of gekapt worden, 
en anderzijds het dossier van de PPS betreffende de 
intunneling van de Krijgsbaan.

Eerst wil ik even stilstaan bij de natuurlijke obstakels 
van Fort III in Borsbeek. Er zijn ook al diverse vra-
gen over gesteld. Mijn eerste vraag daarover stelde ik 
in oktober vorig jaar. Het afgelopen jaar bent u naar 
uw zeggen hoofdzakelijk bezig geweest met het zoe-
ken naar een oplossing in der minne, maar ondertus-
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sen zijn we een jaar verder en staan we nog geen stap 
verder wat die bomen betreft.

Ondertussen is een ding wel heel duidelijk gewor-
den. In een arrest van 12 april 2005 stelt het hof van 
beroep dat het Vlaamse Gewest de overheid is die 
de luchthaven uitbaat en derhalve de nodige veilig-
heidsmaatregelen met betrekking tot de uitbating 
van de luchthaven moet nemen. De Vlaamse minister 
bevoegd voor de luchthavens is dus aan zet en draagt 
de verantwoordelijkheid om de nodige aanpassingen 
te doen om de veiligheid te waarborgen.

Op mijn vraag van 29 oktober 2004 zei u dat ik me 
geen zorgen hoefde te maken, want dat de noodzake-
lijke snoei- en kapwerken eind oktober 2004 zouden 
worden uitgevoerd. Het betrof  kap- en snoeiwerken 
in de 2x60-zone in het verlengde van de start- en lan-
dingsbaan waarbij ook de naderingsverlichting en 
de zichtbaarheid van de bakens werd verbeterd. Op 
de actuele vraag van 13 april 2005 bevestigde u dat 
Deurne een internationale zakenluchthaven is en dat 
u er alles aan doet om in overleg en met de nodige 
beslissingen de afspraak in het regeerakkoord na te 
komen. U zei tevens dat het veiligheidsaspect heel 
belangrijk is voor het openhouden van de luchtha-
ven.

Ondertussen gaat de wildgroei onverminderd voort, 
en dat is een flagrante inbreuk op de internationale 
regelgeving inzake de obstakelvrije vlakken. Die 
regelgeving heeft rechtstreeks toepassing op het Bel-
gisch grondgebied. Daarnaast vormt ook de loods 
voor het fort een overtreding op de internationale 
veiligheidsnormen.

Belangrijk is te weten dat het in stand houden van de 
huidige situatie een gevaar betekent voor de lucht-
vaart en conform de luchtvaartwetgeving van 1937 
een strafrechtelijk vergrijp is. Het hoeft geen betoog 
dat obstakelvrije hellende vlakken liever vandaag 
dan morgen – en zeker dan over een paar maanden –  
zullen worden gerealiseerd, en voor de verkiezingen 
van 2006.

Een tweede probleem waarmee de luchthaven op 
gebied van de veiligheid wordt geconfronteerd is de 
intunneling van de Krijgsbaan. Het regeerakkoord 
en de beleidsnota spreken van een optimale benut-
ting van de 1.510 meter lange start- en landingsbaan. 
Hierbij wordt niet geopteerd voor een verlenging, 
maar voor het behoud van die bruikbare lengte van 
1.510 meter. Hierbij moeten de Runway End Safety 

Areas, de RESA of  veiligheidsstroken, van 90+60 
meter langs weerszijden van het bruikbare tarmac 
in acht worden genomen. Ook in het PPS-bestek 
ter intunneling van de Krijgsbaan, dat werd uitge-
geven door de PMV, staan deze criteria beschreven. 
De optie van nuttige baanlengte van 1.510 meter is 
voorts opgenomen in de principeovereenkomst van 
januari 2004 tussen de diverse partners van het AIM 
Consortium.

Over de baanlengte bestaat geen twijfel. Het grote 
probleem is de realisatie van de RESA van in totaal 
150 meter langs weerszijden. In het verlengde van de 
startbaan beschikt men in de richting van Berchem 
over slechts 100 meter, en in de richting van Borsbeek 
over zo goed als nul meter door de afspanning langs-
heen de Krijgsbaan. De veiligheidsnormen gelden al 
jaren en nog steeds is de situatie niet geregulariseerd, 
wat een regelrechte inbreuk op de internationale vei-
ligheidsnormen betekent.

Daarnaast merken we door recente ongevallen, bij-
voorbeeld in Toronto, dat de politiek van de ICAO er 
een van verstrenging is. Momenteel bestaat er reeds 
een aanbeveling voor nieuwe geldende RESA waar-
bij de veiligheidszone wordt opgetrokken van 90+60 
meter naar 240+60 meter. Het gaat hier wel om een 
aanbeveling, en het is nog geen norm. Alle partijen 
die betrokken zijn bij de procedure van het vastleggen 
van de afmetingen bij de ICAO zijn ervan overtuigd 
dat het nog maar een kwestie van tijd is vooraleer 
de aanbeveling wordt vertaald in een norm. Gelet op 
die waarschijnlijk verstrengde norm in de toekomst 
lijkt een omlegging van de Krijgsbaan niet meer tot 
de mogelijkheden te behoren. Bij toepassing van de 
toekomstige norm komt de RESA langs de kant van 
Borsbeek tot net voor de muur van het buitenfort 
waardoor er simpelweg geen plaats meer is voor een 
omlegging van de weg. U kunt dit zelf  met de passer 
en de meetlat vaststellen op de kaart van Deurne.

Het AIM Consortium heeft bovendien zijn investe-
ringsbeslissing gebaseerd op de volle benutting van 
1.510 meter en spreekt daarbij over de door de OIAC 
opgelegde RESA. Er was ook een beslissing van de 
Europese Commissie van 20 april die het fiat heeft 
gegeven voor de PPS-constrcutie voor de intunneling 
van de Krijgsbaan te Deurne.

Als besluit vrees ik dat de Internationale Luchthaven 
Antwerpen momenteel regelrecht in zijn voortbe-
staan wordt bedreigd door het gebrek aan kracht-
dadige besluitvorming zowel inzake de bomen als de 
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intunneling van de Krijgsbaan. Over het obstakelvrij 
maken van de hellende vlakken, wat wordt opgelegd 
door internationale normen, wordt reeds een jaar 
gediscussieerd zonder realisaties op het terrein. Ik 
hoef  u niet te vertellen dat dit een precaire toestand 
is voor landende en opstijgende vliegtuigen.

De vliegtuigen moeten normaal landen op twee witte 
en twee rode bakens, waardoor de piloten weten dat 
ze perfect de landingsbaan kunnen halen. Momen-
teel krijgen piloten de aanbeveling van de verkeers-
toren van Deurne om toch maar te landen op vier of 
drie witte bakens waardoor ze eigenlijk veel te hoog 
komen aanvliegen. Piloten die van Canada, Zuid-
Afrika of andere landen komen, krijgen te horen dat 
ze maar te hoog moeten komen aanvliegen omdat ze 
anders in de bomen vliegen. Dat is de dagelijkse rea-
liteit.

Twee weken geleden is een audit opgestart die zal 
worden afgerond midden november. Hierin worden 
veiligheid, bakens, afmetingen, aanduidingen op het 
tarmac, enzovoort bekeken. Op basis van die audit 
zal de classificatie voor de luchthaven worden vast-
gesteld. Nu al staat vast dat de audit negatief  zal zijn 
en tot besluit zal komen dat Deurne niet voldoet aan 
de internationale veiligheidsnormen. Ofwel krijgt de 
luchthaven een termijn om de toestand te regularise-
ren, ofwel krijgt hij een lagere classificatie. Ik hoef er 
geen tekening bij te maken wat daarvan de gevolgen 
zouden zijn voor de trafiek op de luchthaven.

Mijnheer de minister, wat is uw beslissing om de 
veiligheid op en rond de Internationale Luchthaven 
Antwerpen met betrekking tot de obstakelvrije hel-
lende vlakken te verzekeren? Weet u wanneer er een 
oplossing zal zijn?

Zult u eindelijk na een jaar overleg stappen onder-
nemen tegen de burgemeester van de gemeente Bors-
beek die weigert kap- en snoeiwerken uit voeren? 
Die bomen zijn overigens ten dode opgeschreven, 
want ze zijn aangetast door kastanjepest. Ik zou als 
burgemeester wel weten wat te doen als ik een vol-
ledig alternatief  bos krijg aangeboden, burgemeester 
Vlaeymans blijkbaar niet.

Hebt u als verantwoordelijke uitbater van de Interna-
tionale Luchthaven Antwerpen een verzekering afge-
sloten om mogelijke schadeclaims te dekken? Uit het 
arrest van het hof van beroep blijkt duidelijk dat het 
Vlaamse Gewest aansprakelijk kan worden gesteld 
als er een ongeval zou plaatsvinden op de luchtha-

ven. In Toronto is nu een claim hangende tegen het 
bestuur omdat het niets heeft gedaan aan een onvei-
lige situatie die al gekend was in de jaren tachtig.

De MER-studie is een wettelijke vereiste. Werd in die 
studie rekening gehouden met de oude norm, name-
lijk 90+60 meter of  met de nieuwe aanbeveling van 
60+240 meter RESA? Indien werd rekening gehou-
den met de oude norm, vraag ik me af waarom u niet 
vooruitkijkt, want in de toekomst kan een norm van 
300 meter gelden. Indien er met de vernieuwde norm 
van 300 meter rekening is gehouden in het MER, 
vraag ik me af waarom uw administratie nog met het 
alternatief  van de verlegging van de Krijgsbaan tot 
voor het fort komt aandragen. Als u rekening houdt 
met de veiligheidszone aan de kant van Berchem, de 
geoptimaliseerde lengte van 1.510 meter die moet 
behouden blijven en de 300 meter aan de andere 
zijde, zult u merken dat een omlegging voor het fort 
mathematisch niet mogelijk is.

Mijnheer de minister, hebt u een zicht op de timing 
van het MER? Wat is de voorziene timing met 
betrekking tot een oplossing voor het behoud van de 
beschikbare ruimte op de startbaan, zowel rekening 
houdende met de geldende veiligheidsnormen als met 
de aanbevelingen of  de toekomstige veiligheidsnor-
men conform de ICAO? Zal de PPS geoptimaliseerd 
worden voor het afronden van het MER, of wacht u 
op het afronden van het MER vooraleer de overeen-
komst met de privé-sector te sluiten?

De voorzitter: De heer Huybrechts heeft het woord.

De heer Pieter Huybrechts: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, in het recente verle-
den hebben meerdere leden vragen gesteld over het 
gevaar van de bomen en struiken van Fort III van 
Borsbeek. Ze vormen een gevaar voor de luchtvaart 
en de veiligheid van de omwonenden.

Ik verwijs onder meer naar mijn vraag over de ver-
antwoordelijkheid van het Vlaamse Gewest en van 
u, mijnheer de minister, indien er op de luchthaven 
van Antwerpen een ongeval zou gebeuren dat te wij-
ten is aan de natuurlijke obstakels die daar staan. Ik 
vind het desalniettemin een goede zaak dat mevrouw 
De Ridder de vinger nog eens op de wonde legt en 
de minister uitdrukkelijk vraagt hoe hij de veiligheid 
op en rond de luchthaven van Antwerpen zal verze-
keren. Het is immers inderdaad het Vlaamse Gewest 
dat de luchthaven uitbaat en derhalve de nodige vei-
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ligheidsmaatregelen met betrekking tot de uitbating 
ervan moet nemen.

Voor de instandhouding van de 1.510 meter lange 
start- en landingsbaan is de realisatie van ofwel een 
intunneling, ofwel een omlegging van de Krijgsbaan 
noodzakelijk. Mijnheer de minister, zal worden over-
gegaan tot een intunneling, of is een veel goedkopere 
omlegging een mogelijk alternatief ?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Het is evident dat de veilig-
heid primeert. Als baan 29 wordt gebruikt voor het 
opstijgen en landen, is er een probleem met Fort III. 
Dit oplossen is een niet-onbelangrijk element voor 
de duurzame toekomst van deze luchthaven. De hin-
dernissen, voornamelijk bomen maar ook een loods 
die zich bevindt op het Fort III van Borsbeek, zijn 
eigendom van de gemeente Borsbeek.

Ofwel voert de gemeente de noodzakelijke kap- en 
snoeiwerken uit – daaromtrent is in het verleden al 
de nodige actie ondernomen waar u de gevolgen van 
kent –, ofwel geeft de gemeente een volmacht aan 
het Vlaamse Gewest om deze werken uit te voeren. 
Andere oplossingen zijn er niet onmiddellijk. Ik 
onderhandel al enige tijd met de gemeente Borsbeek 
om tot een vergelijk te komen. Ik had u vandaag 
graag willen meedelen dat deze onderhandelingen 
met succes zijn afgerond, maar ik kan u deze mede-
deling vandaag jammer genoeg niet doen.

Als die onderhandelingen niet tot een positief  resul-
taat leiden – en een onderhandeling is pas afgerond 
als er over alles een akkoord is en er handtekenin-
gen kunnen worden gezet –, moeten verder de nodige 
juridische acties ondernomen worden. Ik vraag 
me daarbij af  in welk tijdshorizon we dan terecht 
komen. Daarom wil ik maximaal de weg van onder-
handelingen bewandelen en wil ik tot een akkoord 
komen. Daarom moet ik ook wat meer geduld aan 
de dag leggen dan me zelf  lief  is. Het alternatief  is 
een juridische procedure, waarvan we al een stukje 
hebben meegemaakt, en die de zaak zeker niet zal 
versnellen.

Fort III werd bij besluit van de Vlaamse Regering 
van 24 mei 2002 gekwalificeerd als habitatrichtlijnge-
bied omdat er vleermuizen er overwinteren. Daar ben 
ik net als u mee geconfronteerd. Bovendien wordt 
dit gebied beschouwd als een bosgebied, waarop het 
Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd bij decreet 

van 18 mei 1999, van toepassing is. Bepaalde delen 
van het fort, die weliswaar het verst van de lucht-
haven verwijderd zijn, zijn omwille hun historische 
waarde geklasseerd.

Dat alles is in het verleden gebeurd, onder vorige 
regeringen, en binnen dat kader moet ik tot een 
oplossing komen. Ik kan u verzekeren dat het met 
al die bijkomende regels en besluiten niet zo evident 
is. Ik streef  echter nog altijd naar een akkoord met 
de gemeenten en ik hoop daar tegen eind oktober 
in te slagen. Ik heb gezegd dat het in oktober zou 
zijn; welnu, het is nog steeds oktober. We hebben dus 
nog een belangrijke periode voor de boeg waarin we 
kunnen uitmaken of het nog zinvol is om via onder-
handelingen tot een akkoord te komen dan wel of er 
andere stappen nodig zijn.

U vroeg ook naar de aansprakelijkheid als er een 
ongeval gebeurt. Als wij aansprakelijk zijn, dan is 
dat zo, maar het is niet evident dat bij elk vliegtuig-
ongeval de aansprakelijkheid direct bij het Vlaamse 
Gewest ligt. Er is een verzekeringspolis algemene 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het hele 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en voor de 
Vlaamse Openbare Instellingen.

In het artikel van vandaag over het MER zullen de 
feiten door de journalisten wat onnauwkeurig weer-
gegeven zijn. U zei dat ik dit voorjaar een alternatief  
ter tafel legde, waarin ik een U-bocht maakte in de 
richting van Fort III in Borsbeek. Dat alternatief zou 
acht keer minder kosten. Dat klopt, maar het is niet 
zo dat daardoor een nieuw milieueffectenrapport zal 
worden gemaakt. Er moet een plan-MER uitgevoerd 
worden, en net zoals in elk MER moeten daarin alle 
alternatieven worden onderzocht. Het is dus niet 
omdat er een U-bocht, zoals u het noemt, ter tafel is 
gekomen, dat er een bijkomend MER nodig is.

We hebben er alles aan gedaan om zo snel moge-
lijk met het MER te beginnen. We zijn zelfs zo ver 
gegaan te stellen dat we, als de PPS niet doorgaat, 
zullen nagaan wie de kosten van het MER op zich 
zal nemen. Dat was een vrij verregaand engagement, 
bedoeld om geen tijd te verliezen. Er is tijd verloren 
gegaan bij het opstarten van het MER, maar dat ligt 
niet aan ons. U moet maar eens aan anderen vragen 
waar het dan wel aan ligt.

In het MER is voorzien in twee alternatieven voor 
de realisatie van de veiligheidszone van 90 meter. 
De ene variant is de intunneling van de Krijgsbaan, 
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de andere een omleiding ten westen van het fort. 
Voor deze omleiding wordt de ICAO-aanbeveling 
gevolgd geen nieuwe hindernissen te plannen binnen 
de RESA van 240 meter. De omleiding wordt dan 
ook gepland rond deze RESA. Bijkomend worden 
de effecten onderzocht van een scenario waarin een 
RESA van 240 meter verplicht zou worden. Aan de 
kant van Fort 3 is geen bijkomend onderzoek nodig. 
De realisatie van de RESA van 240 meter aan de 
kant van Berchem ter hoogte van de Vosstraat moet 
voornamelijk onderzocht worden voor de aspecten 
mens-ruimte en mens-mobiliteit. In het MER moe-
ten sowieso alle alternatieven worden nagegaan, dus 
ook de RESA van 90 meter.

Het MER zal normaliter in het najaar van 2006 
gerealiseerd zijn. De overeenkomst tussen het 
Vlaamse Gewest en de Participatiemaatschappij 
Vlaanderen van 20 juli 2005 vermeldt met betrek-
king tot de timing dat in onderling overleg een tijd-
schema voor de projectwerkzaamheden zal worden 
opgemaakt dat aanvaardbaar is voor alle betrok-
ken partijen. Nadat de PMV de overeenkomst met 
het Vlaamse Gewest ontving, werd de overeenkomst 
met het privé-consortium afgesloten. Het consor-
tium heeft aansluitend het studiebureau Resource 
Analyses opdracht gegeven het MER op te stellen. 
Er wordt naar gestreefd over een goedgekeurd plan-
MER te beschikken binnen de veertien maanden na 
de ondertekening van de overeenkomst tussen de 
PMV en het consortium. Dat wordt in het najaar van 
2006 gerealiseerd.

Dat is de stand van zaken omtrent de luchthaven van 
Deurne. Binnenkort wordt een luchthavencommis-
sie opgericht. Ik heb bij het Vlaams Instituut voor 
de Logistiek een studie besteld over de toekomst van 
regionale luchthavens over een langere periode, zodat 
we met meer kennis van zaken lijnen kunnen trek-
ken.

U hebt terecht verwezen naar het Vlaams regeerak-
koord. De opdracht is heel duidelijk de luchthaven 
van Deurne als internationale luchthaven open te 
houden en de duurzaamheid ervan te stimuleren. Ik 
hoop daar het nodige voor te doen. Het is dan ook 
volkomen onjuist dat er niets gebeurd is, integendeel. 
Het is echter ook juist dat we nog niet klaar zijn met 
een en ander.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de minister, 
ik dank u voor uw antwoord, maar ik wens er ook 

nog enkele kanttekeningen bij te maken. U zei dat u 
al enige tijd aan het onderhandelen bent, maar dat 
is intussen al een jaar het geval. U bevindt zich niet 
in een gemakkelijke positie, maar het is van cruciaal 
belang dat er op korte termijn een oplossing wordt 
gevonden.

Als ik u goed begrijp, zult u eind oktober beslissen 
of de onderhandelingen nog doorgaan, dan wel of u 
een procedure tegen de burgemeester van Borsbeek 
zult aanspannen. Eind oktober lijkt me inderdaad 
een korte termijn, dus daar kan ik mee leven.

Minister Kris Peeters: Eind oktober moet duidelijk 
zijn of de aanpak met onderhandelingen tot een goed 
resultaat kan leiden. Als dat niet het geval is, dan zul-
len er andere middelen moeten worden ingezet.

Mevrouw Annick De Ridder: U had het ook over de 
habitatrichtlijn en over de bescherming van het bos-
gebied. In dat verband is het interessant te weten dat 
de burgemeester het noodzakelijk vond in het mid-
den van dat beschermd gebied een containerpark op 
te richten. Ik heb dus wel vragen bij het inroepen van 
de habitatrichtlijn en bosbescherming.

De klassering van het fort betreft gelukkig slechts 
het achterste gedeelte. Die komt dan ook niet in het 
gedrang. Sommige partijen werpen op dat heel het 
fort geklasseerd is, maar dat is niet het geval.

Natuurlijk wordt de aansprakelijkheid niet auto-
matisch bij het gewest gelegd, maar in dit geval kan 
worden verwezen naar het principe van de goede 
huisvader. Als het gewest weet dat het verantwoorde-
lijk is voor de veiligheid en dat er inbreuken zijn op 
de internationale regelgeving, dan weet het ook dat 
het moet optreden. Als het gewest dat niet doet, dan 
vraag ik me toch af  of  de aansprakelijkheid van het 
gewest niet in het geding is.

Minister Kris Peeters: De rechtbank heeft daar een 
stokje voor gestoken.

Mevrouw Annick De Ridder: De rechtbank heeft 
gesteld dat het gewest verantwoordelijk is voor de 
veiligheid.

Ik stel me nog een andere, meer concrete vraag. U 
zei dat in het MER rekening is gehouden met de toe-
komstige normen en de aanbevelingen van 240+60 
meter. U moet echter eens nagaan of dat wel een uit-
breiding in de richting van Borsbeek is. Als u zegt 
dat het volgens het MER een haalbaar alternatief  is 
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als er rekening wordt gehouden met de toekomstige 
veiligheidsnormen, dan verklaart u met zoveel woor-
den dat de volkstuintjes van Berchem onder de tar-
mac zullen verdwijnen. Immers, als u de volkstuintjes 
wilt behouden, en conform het regeerakkoord wilt 
voorzien in de volledige benutting van de tarmac van 
1.510 meter en met de veiligheidszones van 300 meter 
aan twee zijden, dan is de verlegging van de Krijgs-
baan onhaalbaar. Het alternatief  van de omlegging 
is enkel haalbaar als u voorziet in de 300 meter in de 
richting van Berchem.

Dit is cruciaal. Als u zegt dat het haalbaar is, dan zijn 
er consequenties voor de volkstuintjes. Als u echter 
zegt rekening te houden met de veiligheidsnormen 
van de toekomst volgens de ICAO, dan moet u con-
cluderen dat de omlegging niet haalbaar is indien ze 
inhoudt dat de RESA in de richting van Borsbeek 
wordt verschoven.

Minister Kris Peeters: Mevrouw De Ridder, ik zou 
niet willen dat u me verkeerd begrijpt. Dat de journa-
listen me verkeerd begrijpen, tot daar aan toe. In het 
MER wordt een en ander onderzocht, en wordt reke-
ning gehouden met de 240 meter. Ik heb uitdrukke-
lijk gezegd dat aan de kant van Berchem de aspecten 
van mens-ruimte en mens-mobiliteit worden onder-
zocht, want daar loopt ook een straat, de Vosstraat. 
Ik hoop dat ik morgen niet in de krant moet lezen 
dat Peeters de moestuintjes van de mensen vol tar-
mac gaat gieten. (Gelach)

Ik ben op mijn hoede, mijnheer Daems, want voor je 
het weet, staat het op de frontpagina van De Morgen 
of zo.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord, en ik kijk vol spanning 
uit naar eind oktober.

De voorzitter: De heer Daems heeft het woord.

De heer Rudi Daems: Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, gelieve me te verontschuldigen voor mijn laat-
tijdigheid. Ik zie me nu verplicht me te baseren op 
de schriftelijke tekst van de interpellatie. Indien die 
afwijkt van wat mevrouw De Ridder zonet heeft 
gezegd, dan verontschuldig ik me daar bij voorbaat 
voor.

Bij lezing van deze interpellatie vond ik dat mevrouw 
De Ridder wat kort door de bocht gaat – al zou ik in 
deze context beter zeggen dat ze te snel opstijgt. Het 

aspect veiligheid is vandaag zeer actueel en is tevens 
cruciaal. Wie spreekt over veiligheid, moet proberen 
volledig te zijn. De criteria van de ICAO zijn, vooral 
sinds WOII en de toename van de burgerluchtvaart 
strenger geworden, en dan vooral voor wat betreft de 
nabijheid van mensen of woongebieden.

In Deurne stijgt maar een beperkt deel van de vlieg-
tuigen op langs de kant van Borsbeek. Het grootste 
deel stijgt op richting Antwerpen, zodat de vliegtui-
gen – met een overdrijving – soms moeten laveren 
tussen het provinciehuis en het gebouw van Electra-
bel. Ik vraag me dan ook af  of  daar niet dezelfde 
veiligheidsmaatregelen moeten gelden.

Onlangs werd in de gemeenteraad van Borsbeek een 
toelichting gegeven over de ICAO. U kunt daar wel-
licht meer uitleg over geven. Daar werd onder andere 
melding gemaakt van het feit dat London Airport 
worstelt met die wetgeving en, op initiatief  van de 
overheid, een dossier heeft ingediend om enkele 
obstakels aanvaardbaar te maken voor het opstijgen 
en landen van de toestellen. Is dat, gezien de context 
van de luchthaven van Deurne, ook hier niet moge-
lijk?

Verder zou ik willen vragen het debat wat ruimer te 
zien. Zo speelt ook het aspect rentabiliteit een rol. 
De liberale collega’s zullen dat zeker belangrijk vin-
den. Het aantal passagiers dat in Deurne vertrekt of 
aankomt, gaat in dalende lijn. Uit het antwoord op 
een schriftelijke vraag van de heer Glorieux blijkt dat 
ook de aanvoer van vracht bijzonder laag is, en nog 
afneemt. Is dit wel vol te houden, zeker als de over-
heid ook nog gevraagd wordt financieel bij te sprin-
gen?

Het aspect leefbaarheid speelt een belangrijke rol 
in de omgeving van Boechout, Vremde, Borsbeek 
en Mortsel. Toen het debat werd gevoerd over de 
intunneling van de Krijgsbaan, stelde de privé-sec-
tor allerlei vragen en eisen aan de Vlaamse over-
heid. Eigenlijk werd gesteld dat een participatie 
van de privé-sector alleen maar mogelijk was onder 
bepaalde voorwaarden. Zo zou er een permanente 
subsidiestroom van de overheid naar de luchthaven 
van Deurne moeten zijn. Een andere voorwaarde, zij 
het minder expliciet, was dat er voldoende ontsluiting 
moest zijn, voor het geval er extra bedrijventerreinen 
in of rond de luchthaven van Deurne zouden komen. 
Met een internationale luchthaven op amper 40 à 45 
kilometer van Deurne, met een HST-verbinding in 
de maak – hopelijk met een incheckmogelijkheid in 
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Antwerpen – en met een luchthaven in Deurne die 
niet bepaald rendabel is, vraag ik me af  of  het wel 
opportuun of  nodig is daar nu ook extra geld voor 
uit te trekken.

Mijnheer de minister, klopt het verhaal van London 
City Airport of  niet? Onlangs heb ik het gerucht 
opgevangen dat het gemeentebestuur in opdracht 
van de Vlaamse overheid zou werken aan een inven-
taris van bebosbare landbouwpercelen op het grond-
gebied van de gemeente Borsbeek. Is dat juist? Is er 
een opdracht van u of  van de burgemeester om te 
zoeken naar alternatieven voor het kappen van de 
bomen bij Fort III?

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer Daems, het in 
vraag stellen van de luchthaven, toch de teneur van 
uw betoog, is achterhaald. Bij de vorming van de 
vorige regering, en ook reeds in regeringsbeslissingen 
van daarvoor, is besloten tot een optimalisatie en een 
uitbouw van alle kansen van de internationale lucht-
haven van Deurne. We mogen die discussie nu achter 
ons laten.

U zei dat ik volledig moet zijn over de veiligheidsnor-
men, en ook het Electrabelgebouw en de provincieto-
ren in rekening moet brengen. De veiligheidsnormen 
gelden daar echter ook. De RESA waar ik het over 
heb, moet in twee richtingen liggen. Er moet een uit-
loopzone aan de tarmac zijn, zowel in de richting van 
Berchem als in de richting van Borsbeek. Voor de 
bebossing gelden de obstakelvrije vlakken eveneens 
in twee richtingen. Ook die moeten er zowel richting 
Berchem als richting Borsbeek zijn. U kunt me niet 
verwijten de zaak eenzijdig te belichten.

U hebt klachten over de rentabiliteit en de dalende 
lijn van het aantal passagiers. De kostendekkings-
graad is de afgelopen 5 jaar echter enorm gestegen. 
Met dezelfde subsidie is er een verdubbeling gereali-
seerd. Ik nodig u uit de jaarrapporten erbij te nemen. 
U zult een zeer positieve trend zien. Deze discussie 
hoort hier echter niet thuis, want ze gaat in tegen 
vroegere regeringsbeslissingen. Het moet alleen gaan 
over het vrijwaren van de veiligheid in en rond de 
luchthaven.

Minister Kris Peeters: Een aantal ambtenaren is, op 
vraag van de burgemeester van Borsbeek, ter plaatse 
bij een en ander een toelichting gaan geven. Er zijn 
in dit dossier immers heel wat misverstanden. Daar 
zijn toen terecht allerlei vragen gesteld, zoals de 
vraag hoe het dan zit met andere luchthavens waar-

van de situatie vergelijkbaar is met die van Deurne. 
Daarbij is verwezen naar Londen. Ik wens geen ech-
ter uitspraken te doen over de situatie in Londen, 
want daar heb ik onvoldoende informatie over. Het 
is bovendien niet evident om daar uitspraken over te 
doen.

U vroeg naar de rentabiliteit. Ik heb het Vlaams 
Instituut voor de Logistiek een studie gevraagd naar 
de toekomst van de regionale luchthavens, zoals 
Oostende en Deurne, zonder Bissegem en enkele 
andere te vergeten, om daar een langetermijnvisie 
op te kunnen ontwikkelen. Daarbij ga ik ervan uit 
dat we ook de grote luchthaven van Zaventem verder 
duurzaam kunnen ontwikkelen. We zullen binnen-
kort de luchthavencommissie binnen de SERV acti-
veren. Daar kan samen met de deskundigen worden 
nagegaan hoe regionale luchthavens strategisch ont-
wikkeld kunnen worden.

Uiteraard, wanneer we te maken hebben met een 
luchthaven in een vrij dichtbevolkt gebied, is de vraag 
altijd hoe we de leefbaarheid voor de omwonenden 
kunnen garanderen. Ik heb voor Deurne een milieu-
vergunning afgeleverd, waartegen een gerechtelijke 
procedure is ingespannen. Het is altijd zoeken naar 
een evenwicht tussen het economische – de rentabili-
teit – enerzijds en het ecologische – de leefbaarheid –  
anderzijds. Ook in Deurne zoeken we verder naar dat 
evenwicht op basis van wat er in het regeerakkoord 
staat.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Interpellatie van de heer Rob Verreycken tot de heer 
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur, over de niet-afschaf-
fing van de Elia-heffing in 2006 en de lastenverhoging 
die daaruit voortvloeit voor Vlaamse burgers en bedrij-
ven

Vraag om uitleg van de heer Jan Peumans tot de heer 
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur, over de Elia-heffing

De voorzitter: De heer Verreycken heeft het woord.

De heer Rob Verreycken: Mijnheer de minister, ik zou 
het graag met u hebben over de Elia-taks, waarover 
al veel gezegd en geschreven is. Terecht, want Elia 
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staat voor een verhoging van de fiscale druk van deze 
regering en deze meerderheid van minstens 344 mil-
joen euro in deze legislatuur alleen al. De Elia-taks 
voor 2005 was al goed voor 172 miljoen euro, en in 
2006 incasseert de regering eenzelfde bedrag. Dat is 
een gigantisch extra bedrag aan lasten, dat opgehoest 
moet worden door de Vlaamse burgers en bedrijven, 
en dat zelfs hoger is dan de fameuze lastenverlaging 
die momenteel in het vooruitzicht wordt gesteld.

Op het ogenblik dat de energiemarkt in ons land 
is vrijgemaakt, is er vanuit diverse hoeken gewaar-
schuwd tegen de perverse effecten daarvan. Ik her-
inner me protesten van de Gezinsbond en van Test 
Aankoop, die vooral wezen op de gevaarlijke effecten 
voor de gewone Vlaamse burger en gebruiker, maar 
er is ook een effect van de Elia-taks op de bedrijven. 
Ook toen al waarschuwden belangenvertegenwoor-
digers als Industrie Vlaanderen en Unizo namens 
het bedrijfsleven dat de zegeberichten die toen de 
wereld werden ingestuurd, als zou de liberalisering 
van de elektriciteitsmarkt automatisch zorgen voor 
een prijsdaling, enigszins te relativeren waren. Nu 
blijkt dat ze stuk voor stuk gelijk hadden. We moe-
ten immers vaststellen dat tot op heden die geweldige 
vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in Vlaanderen 
niet heeft geleid tot een prijsdaling voor de gewone 
consument, en niet heeft geleid tot een daling van de 
elektriciteitsfactuur van de bedrijven.

Aanvankelijk werd vaak gezegd dat de Elia-hef-
fing een federale materie was. Het is natuurlijk juist 
dat de fundamenten voor Elia gelegd werden door 
de federale wetgeving, maar intussen is het overal 
doorgedrongen dat natuurlijk de Vlaamse overheid 
uiteindelijk de cruciale stap heeft gezet, en het licht 
op groen heeft gezet voor de inning van de Elia-taks. 
Het bewijs daarvan is dat Elia-heffing in het Frans-
talig landsgedeelte niet geïnd wordt. Het is dus wel 
degelijk een Vlaamse kwestie geworden. Het is ook 
de Vlaamse Regering die er keer op keer de uitvoe-
ringsbesluiten voor moet goedkeuren en bepaalde 
modaliteiten ervan kan vastleggen.

Vrij recent heeft de minister in verband met het Elia-
dossier een opvallend standpunt ingenomen. De 
mate waarin een minister zijn standpunt in de media 
etaleert, prikkelt uiteraard de drang bij de oppositie 
om hierover enige vragen te stellen. Ik zou hier even 
willen verwijzen naar de krantenartikelen die hier-
over in augustus 2005 zijn verschenen. Aangezien ik 

enkel ernstige kranten lees, verwijs ik hier niet naar 
De Morgen. (Gelach bij het Vlaams Belang)

Ik citeer De Gazet van Antwerpen: ‘Energieminister 
Peeters wil af  van de Eliaheffing’. Ik citeer De Stan-
daard: ‘Peeters pleit voor afschaffing van de Elia-
taks’. Ik citeer het editoriaal van De Tijd: ‘Minister 
Peeters krijgt open doekjes voor zijn pleidooi om de 
Elia-taks af te schaffen’. In deze op het bedrijfsleven 
gerichte krant heeft de minister trouwens een foto en 
een uitgebreid verslag gekregen.

Als een minister dergelijke aankondigingen doet en 
pleidooien houdt, zit iedereen natuurlijk met een 
gerust gemoed af  te wachten tot hij die beloften 
waarmaakt en het aankondigde uitvoert. Ik neem 
aan dat ik niet de enige was die zich op het intrekken 
van de Elia-taks en op het dalen van de elektriciteits-
factuur verheugde. Helaas is vervolgens bekendge-
maakt dat de Elia-heffing in 2006 niet zal worden 
afgeschaft en dat de Vlamingen weer 172 miljoen 
euro zullen moeten neertellen.

Aangezien de minister zijn belofte niet heeft hard-
gemaakt, kan ik de bijzonder scherpe reacties van 
organisaties als de Boerenbond, Voka en UNIZO 
volkomen begrijpen. De ondernemersorganisaties 
noemen het onbegrijpelijk dat de Vlaamse bedrijven 
met een bijkomende taks van minstens 130 miljoen 
euro worden opgezadeld. De energiekosten zijn al 
veel te hoog en de conjunctuur slabakt. Industrie 
Vlaanderen heeft de zaken nog wat scherper gefor-
muleerd. Ik citeer even de open brief  die deze orga-
nisatie heeft gepubliceerd: ‘Dit is een kaakslag voor 
onze industrie. Het getuigt van een gebrek aan poli-
tiek doorzettingsvermogen op alle niveaus om het 
ondernemingsklimaat van onze industrie in Vlaan-
deren daadwerkelijk te verbeteren’, en: ‘Onze bedrij-
ven tillen er zwaar aan dat deze Elia-heffing in het 
moeilijk economisch klimaat van vandaag en bij dure 
energieprijzen toch aangehouden wordt en aldus in 
één klap de elektriciteitsfactuur van onze bedrijven 
bijkomend met 5 tot 10 percent verhoogt. Voor een 
aantal van deze energie-intensieve bedrijfstakken is 
het een onverteerbare stijging, waarvan de rekening 
zich zal presenteren onder de vorm van verlies van 
tewerkstelling in Vlaanderen.’

Deze laatste passage is in mijn ogen cruciaal en cor-
rect. Het is algemeen bekend dat een stijging van de 
fiscale druk en een groter overheidsbeslag op de acti-
viteiten en op de welvaart van een samenleving jobs 
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kost. De concurrentie van de lageloonlanden op alle 
terreinen versterkt dit effect.

De minister heeft in de kranten verklaard dat de 
overige leden van de Vlaamse Regering zijn voor-
stel over de Elia-heffing niet hebben gevolgd. Mijns 
inziens is de Vlaamse Regering een collegiaal orgaan. 
Alle onderdelen van dit orgaan moeten achter een 
bepaald beleid staan. Het is mogelijk dat een politi-
cus bepaalde meningen, visies of overtuigingen heeft, 
maar iedereen kiest er zelf  voor deel uit te maken 
van een regering en regeringsverantwoordelijkheid 
op te nemen. Ik moet de minister en de hele Vlaamse 
Regering niet op beloftes, maar op gestelde daden 
afrekenen.

Mijnheer de minister, uw verklaringen over de 
afschaffing van de Elia-taks zijn uitvoerig aan bod 
gekomen in de media. Waarom is die aankondiging 
niet ten uitvoer gebracht? Meent u dat een bijko-
mende taks, die enkel voor het Vlaams bedrijfsleven 
al 130 miljoen euro bedraagt, strookt met de ambi-
ties van de Vlaamse Regering om de economie te 
versterken en het bedrijfsleven meer ademruimte te 
geven? Waarom verleent u uw medewerking aan het 
uitwerken van de uitvoeringsbesluiten voor de Elia-
taks, terwijl deze taks in het Waalse Gewest en in het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest niet wordt geïnd?

Volgens Unizo is hier een pervers mechanisme aan 
het werk. De Elia-taks is in het leven geroepen om 
de gemeenten te compenseren voor hun dividenden-
verlies. Ondertussen hebben heel wat gemeenten al 
nieuwe taksen ingevoerd om de daling van die divi-
denden te compenseren. Dit betekent dat ze twee-
maal incasseren. De stijging van de gemeentelijke 
taksen en de Elia-heffing leveren de gemeenten alle-
bei geld op. Wat vindt u hiervan? Indien mijn infor-
matie klopt, gaat het hier om een pervers effect.

De Vlaamse Regering zou kunnen besluiten de Elia-
heffing niet af  te schaffen omdat ze hiervoor niet 
over de nodige budgettaire middelen beschikt. Vlaan-
deren realiseert echter een buitensporig begrotings-
overschot. We mogen niet vergeten dat de Vlaamse 
begroting eigenlijk niet in evenwicht is, maar keer op 
keer een gigantisch overschot kent. Ik weet natuur-
lijk waar dit overschot voor moet dienen: het moet 
ervoor zorgen dat de federatie in haar geheel aan de 
Europese normen voldoet. De federale overheid heeft 
veel te grote schulden en zou ernstige inspanningen 
moeten leveren om die schulden af te bouwen.

De Walen zouden ernstige inspanningen moeten leve-
ren om die schulden af te bouwen. Die inspanningen 

worden echter op geen enkel niveau geleverd. De 
Walen vragen de Vlamingen steeds opnieuw om een 
groot begrotingsoverschot te creëren. Op die manier 
beantwoordt België aan de Europese visie, maar dit 
betekent niet dat België goed bezig is. De Belgische 
begroting heeft geen overschot, enkel Vlaanderen 
heeft een overschot.

Waarom accepteren wij dat onze burgers en onze 
bedrijfswereld zwaar moeten betalen, terwijl onze 
begroting overschotten heeft? Het antwoord zou 
kunnen zijn dat we de Elia-taks nodig hebben om de 
stabiliteit van het land te redden. Waarom moeten 
de Franstaligen dan geen gelijkaardige inspanningen 
leveren? Waarom worden in dit verband geen sanc-
tiemechanismen ontwikkeld? Die mechanismen zijn 
in het regeerakkoord en in de beleidsnota Financiën 
opgenomen. Tijdens de recentste onderhandelingen 
met Wallonië is echter geen enkel effectief sanctieme-
chanisme opgelegd.

De actualiteit vormt de ultieme illustratie van de 
situatie. Gisteren heeft de federale regering de 
Vlaamse minister-president gesommeerd naar het 
federale begrotingsoverleg te komen. Het is geen 
verrassing dat de federale regering er niet in slaagt 
de nodige maatregelen te nemen en haar tekorten 
terug te dringen. Minister-president Leterme is moe-
ten opdraven. We zullen het hier morgen, tijdens 
de plenaire vergadering, zeker nog over hebben. De 
Vlaamse Regering heeft blijkbaar aanvaard om weer 
eens een bijkomende inspanning te leveren, om pre-
mier Verhofstadt en de heer Di Rupo weer eens een 
plezier te doen en om de federale regering weer eens 
te ontslaan van de verantwoordelijkheid om de eigen 
financiële situatie aan te pakken.

Ik heb vernomen dat de Elia-taks in 2008 misschien 
zou worden afgeschaft. Dit betekent dat de taks in 
2005 en in 2006 nog zou worden geïnd. De eventuele 
afschaffing in 2008 lijkt me weinig relevant voor de 
druk die nu op de mensen wordt gelegd.

Mijnheer de minister, de vrijmaking van de elektri-
citeitsmarkt is destijds vooral door de toenmalige 
voorzitter van de sp.a met veel gedruis verdedigd. 
Hij heeft ons verzekerd dat deze vrijmaking voor 
een daling van de elektriciteitsrekeningen zou zor-
gen. Dit is duidelijk niet gebeurd. Het gaat hier om 
een ondoordachte en roekeloze beslissing. Niemand 
heeft zijn elektriciteitsfactuur zien dalen. De Elia-
taks heeft elke mogelijke daling ten gevolge van de 
vrijmaking gecompenseerd en zelfs verergerd. Vindt 
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u dat u een dergelijk beleid moet blijven ondersteu-
nen?

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, ik heb 
de door de heer Verreycken aangehaalde krantenarti-
kelen natuurlijk ook gelezen. Ik wil de zaak evenwel 
ook eens vanuit een andere invalshoek benaderen. 
Het siert de minister dat hij de mogelijkheid heeft 
onderzocht om op een of andere manier van de Elia-
taks af te geraken.

Ik ben niet van plan de hele voorgeschiedenis van het 
dossier te schetsen, iedereen kent de genomen beslis-
singen. Iedereen weet hoe deze heffing in elkaar zit, 
dat het hier om een uitdovende regeling gaat en dat 
de federale regering de gewesten de mogelijkheid tot 
vrijstelling heeft gegeven. Iedereen kent het protest 
dat ondertussen is geuit. Ik hoef  dat hier allemaal 
niet te herhalen.

Op 22 juli 2005 hebben alle 308 Vlaamse gemeenten 
en de bijbehorende OCMW’s van minister Keulen 
echter een omzendbrief  met de instructies voor het 
opstellen van de begrotingen, budgetten en meerja-
renplannen voor 2006 ontvangen. In die omzend-
brief  heeft minister Keulen een heel hoofdstuk aan 
de Elia-heffing en aan het inschrijven van de com-
penserende bijdrage in de begroting en in de meerja-
renplanning besteed.

Het is merkwaardig dat de minister na het verzenden 
van die omzendbrief  voet bij stuk heeft gehouden. 
Als ik de kranten mag geloven, heeft de minister uit-
eindelijk bakzeil moeten halen. Dit is op zich geen 
schande, elke politicus zal dit wel eens meemaken. 
Hij heeft een poging ondernomen, maar die poging 
is mislukt. We blijven mensen van vlees en bloed, we 
halen niet altijd wat we vooropstellen.

Ik mis hier nog iets in de discussie. Wanneer zal 
Industrie Vlaanderen eens een brief  sturen naar de 
heer Hansen, de grote baas van Electrabel, met de 
vraag wanneer hij al die stroom, die veel goedkoper 
kan worden gemaakt, ook eens goedkoper zal verko-
pen? Dat is de essentie van de zaak. Niemand zegt 
ooit wanneer de stroom eindelijk eens goedkoper zal 
worden. We hebben hier nochtans in het verleden al 
over gedebatteerd.

De Elia-heffing is bedoeld om de gemeenten te 
compenseren, maar we mogen niet vergeten dat het 
dividendenverlies van de gemeenten het dubbele 
bedraagt. Over hoeveel geld het juist gaat, 350 mil-

joen euro of 370 miljoen euro, zullen we nooit weten. 
Uiteindelijk worden de gemeenten maar half voor dit 
verlies gecompenseerd.

Indien de gemeenten de opbrengsten van de Elia-
heffing niet langer krijgen, zal hun reactie eenvou-
dig zijn. De gemeenten zullen zich verplicht zien de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing of op de 
personenbelasting te verhogen. Het gaat veeleer over 
het verhogen van de opcentiemen dan om het invoe-
ren van nieuwe belastingen.

Het wordt tijd om eens over de productie van onze 
elektriciteit te debatteren. Electrabel boekt 1,25 mil-
jard euro winst. Die opbrengsten zullen, meer nog 
dan in het verleden, naar Frankrijk worden versluisd. 
Het gaat alleszins om een indrukwekkend bedrag. 
Electrabel controleert 75 percent van de energiepro-
ductie in België.

Het stoort me dat de minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden de gemeenten vraagt de Elia-hef-
fing in de begroting en in de meerjarenplanning op 
te nemen. Indien het algemeen resultaat in de meer-
jarenplanning niet sluitend is, moet de provincie de 
begroting afkeuren. Dit heeft uiteraard negatieve 
gevolgen. Vanuit het oogpunt van het behoorlijk 
bestuur vind ik dit geen gelukkige situatie.

Mijnheer de minister, wat is uw standpunt over de 
Elia-heffing? Zult u dat standpunt blijven verdedi-
gen? De signalen zijn soms onduidelijk. Was u op 
de hoogte van de omzendbrief  die minister Keulen 
ondertussen heeft verzonden? Ik veronderstel dat die 
omzendbrief  op de ministerraad is besproken.

Op welke wijze wilt u de opheffing van de Elia-taks 
compenseren? U hebt de gemeenten ooit aangeraden 
hun aandelen in Electrabel te verkopen. Bepaalde 
gemeenten zetelen echter in zuivere intercommuna-
les. Voor hen zou dat geen compensatie inhouden. Ik 
noem deze intercommunales de maagdelijke inter-
communales. Ze zijn vooral in Limburg, West-Vlaan-
deren en het Antwerpse gesitueerd. De verkoop van 
aandelen is een eenmalige operatie en houdt nauwe-
lijks een compensatie van het verdwijnen van de Elia-
heffing in.

Welke stappen wilt u in de toekomst nog onderne-
men? De Vlaamse Regering heeft uw voorstel niet 
gevolgd. U hebt een goede poging ondernomen, en 
het is niet omdat u een veldslag hebt verloren dat u 
ook heel de oorlog zult verliezen. Dit is een algemeen 
bekend gegeven bij militaire strategen.
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De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, ik sluit 
me graag aan bij dit boeiend debat. Vooreerst wil 
ik echter de desinformatie door het Vlaams Belang 
counteren.

De heer Stevaert, voormalig voorzitter van de sp.a 
en voormalig minister van Energie, was destijds de 
grote pleitbezorger van de liberalisering van de ener-
giemarkt. Hij heeft ervoor gezorgd dat de vrijmaking 
in Vlaanderen sneller dan in Wallonië totstandkwam. 
Bovendien is die vrijmaking sneller doorgevoerd dan 
volgens de Europese richtlijnen noodzakelijk was. 
Volgens de Europese richtlijnen moet elke burger 
vanaf  1 juli 2007 vrij zijn stroom- en gasleverancier 
kunnen kiezen. In Vlaanderen is dat 4 jaar eerder 
mogelijk geworden.

Ik ben het er niet mee eens dat de vrijmaking tot een 
prijsstijging heeft geleid. Uit de studie van Test Aan-
koop blijkt dat de prijzen in Wallonië, waar de tarie-
ven nog volgens het oude systeem worden berekend, 
minstens 30 percent hoger liggen. Die tarieven, die 
in Vlaanderen ook nog hadden kunnen gelden, vol-
gen perfect de stijging van de internationale prijzen 
van aardgas en van aardolie, de grondstoffen waaruit 
elektriciteit wordt gewonnen. Uit de studie van Test 
Aankoop blijkt tevens dat de gezinnen in Vlaanderen 
gemiddeld niet meer betalen dan in de buurlanden.

Het is manifest onwaar dat de vrijmaking enkel tot 
een prijsstijging heeft geleid. Het volstaat er de stu-
die van de VREG op na te slaan. De VREG, die de 
prijsevolutie continu in het oog houdt, is er vast van 
overtuigd dat de vrijmaking een neerwaarts effect op 
de prijzen in Vlaanderen heeft. Dit geldt vooral voor 
de gezinnen die bewust een keuze maken. De vrije 
keuze van een leverancier levert hen een enorm voor-
deel op.

Ik wil de desinformatie door het Vlaams Belang hier 
voor eens en voor altijd uit de wereld helpen. Uit de 
rapporten van de VREG blijkt duidelijk dat de bewe-
ringen van het Vlaams Belang niet kloppen. Natuur-
lijk liggen de prijzen in onze ogen nog steeds te hoog. 
Een verdere daling van de prijzen moet mogelijk 
zijn. De afschaffing van de Elia-heffing is echter een 
gemakkelijkheidsoplossing. We kunnen die heffing 
niet afschaffen zonder de gemeenten voor hun weg-
vallende inkomsten te compenseren. Dat zou niet fair 
zijn, we moeten hier duidelijk over zijn. Indien we 
niet in een dergelijke compensatie voorzien, zal de 
heer Peumans gelijk krijgen en zullen de opcentiemen 
stijgen. Indien de opcentiemen op de personenbelas-
ting stijgen, zal dit in een zwaardere belasting van de 

arbeid resulteren. Deze productiefactor wordt in ons 
land al zwaar belast. In geen enkel ander OESO-land 
wordt arbeid even zwaar als hier belast. Dit zou een 
negatief  effect op de werkgelegenheid hebben. Dat 
het afschaffen van de Elia-heffing iedereen tevreden 
zou stellen en voor iedereen in lagere prijzen zou 
resulteren, is een gratuite bewering. We zouden dit 
door een verhoging van andere lasten moeten terug-
betalen.

De energiebesparingsmogelijkheden op de markt 
moeten we daarentegen wel ernstig nemen. Op dit 
vlak moeten we gezinnen en bedrijven nog meer 
helpen. Bij het beheer van het hoogspannings- en 
distributienet kunnen nog efficiëntievoordelen en 
winsten worden geboekt. In dit verband verwijs ik 
naar de studie van McKinsey, die de minister zeer 
lovend heeft onthaald. Volgens deze studie kunnen 
we bij het beheer van ons hoogspannings- en dis-
tributienet jaarlijks maar liefst 1,3 miljard euro aan 
efficiëntiewinsten boeken. Dit is tien maal meer dan 
de opbrengst van de Elia-heffing. Indien we erin sla-
gen die winsten te boeken, zou de globale kost voor 
de maatschappij in haar geheel dalen. De inkomsten 
van de gemeenten zouden eveneens op peil blijven.

Mijnheer de minister, tijdens een eerdere discus-
sie over dit onderwerp hebt u verklaard dat dit 
niet onder uw verantwoordelijkheid valt en dat de 
gemeenten de distributienetten beheren. Ik vind dit 
slechts een halve waarheid. Uiteindelijk bepaalt de 
Vlaamse overheid de erkenningsvoorwaarden voor 
de distributienetbeheerders. Ik ben dan ook van 
mening dat u op dit vlak een zekere verantwoorde-
lijkheid draagt. Welke maatregelen hebt u in petto 
om het beheer van het distributienet efficiënter aan 
te pakken en de ons door McKinsey voorgespiegelde 
enorme winsten te boeken? Als een efficiënter beheer 
van de netten inderdaad leidt tot dergelijke kosten-
besparingen, zullen die maatregelen leiden tot een 
daling van de stroomprijs die tien keer groter is dan 
de daling door het afschaffen van de Elia-heffing, en 
blijven ook de inkomsten van de lokale besturen op 
peil.

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, ik 
onderschrijf  voor een groot deel het pleidooi van de 
heer Martens.

Mijnheer Verreycken, het is duidelijk – tenzij u 
inhoudelijke informatie hebt om de analyses van Test 
Aankoop en de VREG te weerleggen – dat de prij-
zen in Vlaanderen, als gevolg van de liberalisering, 
lager zijn dan in Brussel of Wallonië. Dat neemt niet 
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weg dat er een aantal aberraties zijn en dat zaken ver-
beterd kunnen worden. Voor lageinkomensgezinnen 
gaan de voordelen van de vrijmaking in veel geval-
len nog verloren, omdat ze geen toegang hebben tot 
de informatiekanalen om zich te informeren over de 
energieleverancier tot wie ze zich best wenden. Er 
kan nog een en ander gebeuren, maar over het alge-
meen zijn de prijzen gedaald.

Het is evident dat het invoeren van een Elia-hef-
fing de prijs voor gezinnen en KMO’s zal opdrijven. 
Groen! heeft steeds gezegd dat deze heffing pas kan 
als er ook een compensatie komt. Die compensatie 
ligt voor de hand: als we effectief  de concurrentie op 
het productieniveau bevorderen, zou onmiddellijk 
een prijsreducerend effect optreden dat – daar ben ik 
van overtuigd – voor een groot deel de Elia-heffing 
zou compenseren.

Mijnheer de minister, is het mogelijk om de goedkeu-
ring op Vlaams niveau van een Elia-heffing afhanke-
lijk te maken van het veilen van een belangrijk deel 
van de productiecapaciteit van de oude monopolist 
Electrabel? Dat werd in april 2003 formeel beslist, 
maar de daaropvolgende federale ministers van 
Energie, mevrouw Moerman en de heer Verwilghen, 
hebben die beslissing niet uitgevoerd. Mijnheer de 
minister, ik denk dat u best eens op tafel mag klop-
pen en een compenserende maatregel mag vragen, 
waardoor de prijs voor de gezinnen opnieuw zou 
kunnen dalen.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, er wer-
den heel wat vragen gesteld, waarvan er een aantal 
niet rechtstreeks met de Elia-heffing te maken heb-
ben. Mijnheer Glorieux, ik hoop u binnenkort meer 
details te kunnen geven over de veiling van bepaalde 
volumes, want ik heb al op tafel geklopt. Mijnheer 
Martens, ik hoop dat ook mijn naamgenoot Kris 
Peeters aangenaam verrast zal zijn dat ook u de stu-
die van Mc Kinsey heel waardevol acht.

Ik heb een aantal actoren gevraagd de studie te bekij-
ken en opmerkingen te geven over het bedrag van 
meer dan 1 miljard euro. Op basis van die reacties 
moeten we nagaan hoe we een en ander verder aan-
pakken. Deze studie werd ooit afgedaan als een stu-
die die op een bierviltje kon worden geschreven. Als 
McKinsey zegt dat op bepaalde plaatsen een serieuze 
besparing mogelijk is, moeten deze mensen ook de 

gelegenheid krijgen om de studie rustig te bekijken 
en te reageren.

Mijnheer Peumans, de omzendbrief  van minister 
Keulen werd voor het zomerreces als mededeling 
door de ministerraad behandeld. Voor dit punt op de 
ministerraad kwam, heb ik minister Keulen hierover 
gecontacteerd, met de mededeling dat in de omzend-
brief  een passage staat die slaat op de Elia-heffing. 
Er lopen juridische gedingen tegen de Eliaheffing, 
zowel bij de Raad van State als bij het Arbitrage-
hof, en op het moment dat de omzendbrief  door de 
regering werd behandeld, hadden we nog geen beslis-
sing genomen over 2006 en de daaropvolgende jaren, 
maar de tekst van de omzendbrief  hield geen reke-
ning met deze twee elementen.

Met minister Keulen zijn we overeengekomen, gezien 
de hoogdringendheid van de omzendbrief  en de 
vraag van steden en gemeenten om over de omzend-
brief  te beschikken, dat de omzendbrief  zou vertrek-
ken, maar dat er geen enkel probleem is om – rebus 
sic stantibus – een nieuwe omzendbrief  te versturen 
als er nieuwe elementen zijn in verband met de Elia-
heffing. Deze afspraken werden vooraf gemaakt.

Mijnheer Verreycken, er is enige rechtlijnigheid 
merkbaar in mijn standpunten. De Elia-heffing werd 
door de federale regering ingevoerd, ter compensatie 
van het wegvallen van de inkomsten uit dividenden 
voor de gemeenten. Ook in mijn vorig leven heb ik 
gezegd dat het een slechte belasting is, en als minister 
heb ik deze lijn zonder meer doorgetrokken.

Er zijn natuurlijk twee elementen van het verhaal. 
Lang de ene kant is er het – zeker niet volledig – 
compenseren van het wegvallen van de dividenden 
voor de gemeenten. De huidige federale premier is 
op dat vlak zware engagementen aangegaan. Langs 
de andere kant brengt deze heffing voor de gezinnen 
en de bedrijven een niet-onaardige bijkomende last 
met zich mee.

Ik heb toen negen elementen geformuleerd, en jam-
mer genoeg kan ik die nog steeds onderschrijven. De 
heffing is beperkt in omvang en compenseert slechts 
partieel het inkomensverlies van de gemeenten. Ze is 
beperkt in tijd. Mijnheer Peumans, u zegt dat we het 
recurrente niet mogen verwarren met het eenmalige, 
maar ook de Elia-heffing is uitdovend: in 2010 is het 
afgelopen.

De mogelijke inkomsten, die verschillend zijn voor 
de verschillende intercommunales, van de verkoop 
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van Electrabel-aandelen kunnen de Elia-heffing niet 
compenseren, maar het is wel een element dat zeker 
moet worden meegenomen in het debat.

Ook de Elia-heffing is uitdovend, en geen structureel 
alternatief  voor het inkomensverlies van de gemeen-
ten.

Een heel interessant meer delicaat onderwerp is dat 
de Elia-heffing gebaseerd is op de verbruikte stroom. 
Er zijn overdrachten gebeurd tussen intercommu-
nales op basis van de verdeelsleutels. Een aantal 
gemeenten voelen zich zwaar benadeeld, omdat het 
federale niveau een verdeelsleutel heeft toegevoegd. 
Er is een verdeelsleutel voor de verdeling van het 
Elia-fonds naar de intercommunales. Een tweede ver-
deelsleutel is er voor de verdeling van de intercom-
munales naar de gemeenten. Voor dat laatste hadden 
wij geen verdeelsleutel ingevoerd en waren we van 
oordeel dat de intercommunales daarover zelf  kun-
nen beslissen, maar op federaal niveau werd toch 
een verdeelsleutel toegevoegd. In sommige regio’s, ik 
denk bijvoorbeeld aan Oost-Vlaanderen, heeft dat 
heel wat reactie teweeggebracht.

De heffing is onderworpen aan een BTW-tarief  van 
21 percent. Er zijn dus verschillende elementen die 
ons op een objectieve manier doen vaststellen dat het 
geen verstandige belasting is.

Mijnheer Verreycken, deze voormiddag heeft een 
Overlegcomité plaatsgevonden. Nadien is de minis-
terraad samengekomen. In verband met de vraag die 
gisteren aan minister-president Leterme is gesteld, 
om na te gaan of er een oplossing kan worden gevon-
den voor het federale begrotingsprobleem, werd 
voorgesteld dat Vlaanderen voor 2006 de begrotings-
norm zou verzwaren met 145,3 miljoen euro. Voor 
2008 en 2009 zou dat een verlichting van de norm 
met zich meebrengen. De Vlaamse Regering heeft 
beslist dat door de normverlichting in 2008 en 2009 
de Elia-heffing niet meer zal worden geheven. Om 
het nog iets scherper te stellen: de Elia-heffing wordt 
afgeschaft in 2008 en 2009. (Opmerkingen van de heer 
Rob Verreycken)

Mijnheer Verreycken, dat was nog niet gepland. In 
2008 was een halvering van de Elia-heffing, die loopt 
tot 2010, gepland. De verzwaring van de begrotings-
norm met 145,3 miljoen euro zal in 2006 aangewend 
worden in het kader van de zorgverzekering.

Rechtlijnigheid heeft zijn verdienste. Men verandert 
niet van mening omdat men in een andere positie 
terechtkomt. Ik heb voorstellen gedaan om tot oplos-

singen te komen. Voor 2008 en 2009 zijn we verlost 
van de Elia-heffing. Ik ga ervan uit dat het verdwij-
nen van de Elia-heffing positief  zal worden ervaren 
door de bedrijven en de gezinnen. De rechtszaken 
over de retroactiviteit en andere elementen van de 
Elia-heffing zijn nog niet afgehandeld. We zullen dit 
dossier dus verder opvolgen.

De voorzitter: De heer Verreycken heeft het woord.

De heer Rob Verreycken: Mijnheer de voorzitter, ik 
wil eerst even stilstaan bij de opmerkingen van de 
linkerzijde over de evolutie van de prijzen, want die 
stelt dat studies aantonen dat de prijs van de elektri-
citeit is gedaald. U kunt contact opnemen met een 
aantal kiezers en de stelling voorleggen dat de afge-
lopen jaren de elektriciteitsrekening is gedaald. Dat 
zal hetzelfde effect hebben als toen de heer Stevaert 
stelde dat zij ervoor gezorgd hebben dat de belas-
tingen zijn gedaald: hij werd uitgelachen. Mijnheer 
Martens, mijnheer Glorieux, u zult ook uitgelachen 
worden, want de mensen weten dat het niet zo is. De 
cijfers op de elektriciteitsfactuur zijn duidelijk: we 
betalen meer.

Ik heb de studies ook gelezen, maar dan wel in de 
volledige context. De studies zeggen dat, als men 
de zuivere marktwerking bekijkt, de liberalisering 
voor een neerwaartse prijsevolutie zorgt. Maar er 
wordt altijd vermeld dat die meer dan gecompen-
seerd wordt door de werking van de overheid, die een 
massa extra fiscale lasten oplegt. Het eindresultaat is 
dat de mensen en de bedrijven meer betalen. Dat is 
het volledige verhaal. Het is natuurlijk jammer dat 
het de heer Stevaert was die destijds zei dat we er 
allemaal op vooruit zouden gaan, want eens te meer 
blijkt het niet zo te zijn.

Ik wil gerust aannemen dat mensen die van leveran-
cier veranderen er voordeel bij hebben, maar dat is 
een kleine minderheid. Het hoogopgeleide gezin van 
tweeverdieners heeft wellicht de kennis, ervaring en 
tijd om zich daarmee bezig te houden, terwijl de 
overgrote meerderheid van de mensen niet het inzicht 
en de kennis heeft om de markt te vergelijken. Het is 
een beetje eigenaardig dat die opmerking van de lin-
kerzijde komt. Het zijn veeleer de liberalen die zoiets 
zouden poneren, terwijl we kunnen verwachten dat 
de linkerzijde begaan is met mensen met een iets 
lagere opleiding, want zij hebben niet de expertise 
om te shoppen tussen leveranciers.

Mijnheer de minister, ik begrijp dat u niet uitgebreid 
ingaat op de meeste vragen die ik heb gesteld en die, 
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zoals het hoort in een interpellatie, politiek van aard 
zijn. 

U verdedigt het gevolgde beleid. Ik kan alleen vast-
stellen dat de discussie en uw uitspraken in augustus 
gingen over de Elia-heffing in 2006. Het ging over de 
extra fiscale last van 172 miljoen euro die volgend 
jaar bijkomend wordt geheven. U had gelijk dat die 
heffing moet verdwijnen. Ik steun u daarin, maar ik 
kan alleen vaststellen dat deze regering collegiaal 
beslist om die taks in 2006 wel volledig te innen. Ik 
betreur dat ten zeerste.

Ik doe opnieuw een oproep om de fiscale druk te 
verlagen en om consequent te zijn in een beleid dat 
bedrijven meer ademruimte wil geven en de fiscale 
druk wil verlagen.

Mijnheer de minister, de essentie van het verhaal 
is dat minister-president Leterme andermaal moet 
opdraven om de federale problemen bij de begro-
tingsopmaak op te lossen. Eens te meer zullen de 
Vlamingen de federale begroting redden. De Vla-
mingen moeten alweer een extra inspanning doen, 
omdat met de Walen geen land te bezeilen valt en zij 
geen inspanningen willen in de sectoren die voor hen 
belangrijk zijn. Daarom moeten wij nog maar eens 
een overschot boeken.

Mijnheer de minister, u stelt dat is toegezegd dat in 
2008 iets zal gebeuren. De afspraken over de finan-
ciële verplichtingen van Vlaanderen zijn 2 of 3 maan-
den oud, en zouden geldig zijn tot 2010. We zijn 3 
maanden verder, er is een probleem op federaal vlak, 
en de afspraken worden al gewijzigd. U zit in een 
branche waar afspraken zeer flexibel zijn en zeer snel 
kunnen wijzigen.

Als nu de toezegging wordt gedaan dat in 2008 de 
norm zal worden verlicht, geloof  ik daar niets van. 
In 2008 zal het huidige probleem zich opnieuw voor-
doen. Opnieuw zal de federale overheid niet in staat 
of  bereid zijn de nodige inspanningen te doen, en 
dus zal ze opnieuw bij Vlaanderen aangekloppen. 
Mijnheer de minister, alle toezeggingen die nu gebeu-
ren om in 2008 de norm te verlagen, zullen opnieuw 
vergeten worden en Vlaanderen zal opnieuw over de 
brug moeten komen.

De afschaffing van de Elia-heffing zou daar in 2008 
aan worden gekoppeld. We zullen zien, maar ik 
geloof er op dit ogenblik niks van. Als men zelfs niet 
de financiële middelen heeft om nu de federale begro-
ting in evenwicht te brengen, hoe zou men dan in 

2008 de middelen hebben om een belasting te schrap-
pen? Ik herinner me dat voorgangers van u hebben 
geleden aan het ‘derdefasesyndroom’. De Volksunie 
had een aantal onaangename dingen moeten slikken, 
maar heeft toen de toezegging gekregen dat wat voor 
haar belangrijk was, zou worden geregeld in de derde 
fase. De afschaffing van de Elia-heffing in 2008 is 
volgens mij uw derde fase. Dit zal men blijven toezeg-
gen en blijven herhalen. In 2008 zal de Elia-heffing er 
nog steeds zijn, want ze zal niet worden afgeschaft, 
daar ben ik helaas vrij zeker van.

Minister Kris Peeters: Ik heb voor de afschaffing van 
de Elia-heffing de federale regering niet nodig. We 
hebben beslist dat de Elia-heffing in Vlaanderen – die 
niet wordt doorgevoerd en Brussel en in Wallonië, 
waar er een wegentaks bestaat – niet meer bestaat in 
2008-2009. Het kan een volledige vrijstelling zijn, wat 
onze bevoegdheid is, dan wel dat de federale overheid 
ze gewoon schrapt.

U hebt gelijk dat we voor de tweede keer een 
afspraak hebben gemaakt. De eerste keer ging het 
over het geschil over de BTW inzake Aquafin. De 
vraag is, wanneer de federale overheid een dergelijke 
vraag stelt, hoe de Vlaamse overheid daarop reageert 
en of  het voor ons een voordeel kan hebben om op 
die vraag te antwoorden. Ikzelf  en de hele Vlaamse 
Regering zijn ervan overtuigd dat het een goede zaak 
is als er een verzwaring van de begrotingsnorm in 
2006 van 145 miljoen euro komt, dit geld zal wor-
den aangewend voor onder meer reserves in het dos-
sier van de zorgverzekering. Als voor 2008-2009 de 
afspraak met de federale regering wordt gemaakt dat 
er een normverlichting komt, en die normverlichting 
zal worden gebruikt om de Elia-heffing af  te schaf-
fen en het bedrag aan te wenden om de gemeenten 
te compenseren in 2008-2009, vind ik dat een goede 
afspraak. Natuurlijk kan men zich de vraag stellen: 
wat met 2006 en 2007? Daarom zult u waarschijnlijk 
een met redenen omkleedde motie indienen, maar 
dat is uw volste recht. De vraag van de federale over-
heid om een bijkomende inspanning te doen, zijnde 
een verzwaring van de begrotingsnorm, is een goede 
zaak op twee domeinen, namelijk het zorgdossier en 
het Elia-dossier zowel voor de gezinnen als voor de 
bedrijven.

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister, 2008 is 
nog ver weg, er kan nog van alles gebeuren onder-
weg. Ik wens u dat niet toe. Voortschrijdend inzicht 
is iets wat we meer zouden moeten hanteren.
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Mijnheer Verreycken, het is natuurlijk makkelijk om 
aan de kant te staan roepen en tieren. U moet toch 
ook eens naar de positieve effecten van de finan-
cieringswet kijken. Die speelt deels in het voordeel 
van Vlaanderen. De Lambermontakkoorden heb-
ben geleid tot een versnelling van de middelen die de 
Vlaamse overheid krijgt. Ik juich dat toe. Aangezien 
de zorgverzekering met problemen kampt, is het goed 
dat daar een reservepot voor wordt aangelegd, al is 
het maar omdat we over een aantal jaren de leeftijd 
bereiken dat we er ook gebruik van moeten maken.

De voorzitter: De heer Verreycken heeft het woord.

De heer Rob Verreycken: Het debat is gevoerd. Voor 
mij ging het om 2006. Ik stel vast dat in 2006 de Vla-
mingen zullen betalen, de bedrijven zullen betalen 
en de Elia-taks gehandhaafd blijft. Voor 2008-2009 
hoop ik dat de Vlaamse Regering zoveel mogelijk 
fiscale lasten afschaft. Ik stel spijtig genoeg alleen 
maar vast dat in 2006 172 miljoen euro extra fiscale 
druk zal worden geïnd. Daar verandert dit nieuwe 
akkoord jammer genoeg niets aan, en dat zullen we 
de komende dagen daar ook over zeggen.

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, ik heb 
nog een korte repliek op het prijzenverhaal van het 
Vlaams Belang. Dat klopt niet. De VREG kijkt naar 
de naakte verkoopprijzen en de evolutie daarin. Die 
zijn sinds de liberalisering gedaald. Ik geef  de heer 
Verreycken wel gelijk dat het de hogeropgeleide men-
sen zijn die uit de wirwar van offertes en promoties 
nog een weg kunnen vinden en zich de moeite kunnen 
getroosten om via leveranciervergelijkingsprogram-
ma’s van de VREG te zoeken naar de goedkoopste 
leverancier. Ze doen er verhoudingsgewijs veel meer 
voordeel mee. Dat is de reden waarom we al verschil-
lende malen hebben gepleit voor de oprichting van 
lokale energiewinkels waar dat soort diensten aan de 
mensen wordt aangeboden, waardoor de mensen die 
het het meest nodig hebben, ook hun voordeel kun-
nen doen bij de lagere prijzen die ze kunnen beko-
men bij een vrije leverancierskeuze.

Het verheugt me ook dat de minister die studie van 
McKinsey heeft voorgelegd aan een aantal experts. 
Ik vraag me af waarom dat al niet eerder is gebeurd. 
Ik kijk vol belangstelling uit naar het resultaat, want 
het klopt dat ik heel wat kritiek had op die studie. 
Ik hoop dat wat betreft de inschatting van de effi-
ciëntievoordelen die kunnen worden geboekt in het 
beheer van de netten, de studie wel gelijk heeft want 

dat zou alle klanten, gezinnen en bedrijven, serieus 
lagere stroomfacturen kunnen opleveren.

Met redenen omklede moties

De voorzitter: Door de heer Verreycken en door de 
heren Glorieux en Daems werden tot besluit van 
deze interpellatie met redenen omklede moties aan-
gekondigd. 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 Jan Peumans tot de heer 
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur, over de verlenging van 
de start- en landingsbaan van het vliegveld van Bierset

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, we hebben het vandaag al over de 
Internationale Luchthaven Antwerpen gehad. De 
politiek van Wallonië verschilt toch wel van de onze. 
Ik verwijs naar professor Van Breedam van het VIL 
die onder de indruk is van alles wat zich ontwikkelt 
omtrent de site van Bierset.

Mij gaat het erom een oproep te doen voor een 
betere communicatie vanwege de Waalse minister 
als de bewindsvoerders aan de andere kant van de 
taalgrens dingen doet waarvan ze weten dat die een 
weerslag hebben op het andere taalgebied. Ik spreek 
ook namens een stad als Maastricht die inmiddels 
inzake de problematiek van de nachtvluchten een 
Luikse advocaat onder de arm heeft genomen. Wij 
hebben dat ook gedaan, en ook de Waalse actie-
groepen hebben dat gedaan. We hebben daar alle 
voorgaande ministers mee lastiggevallen, namelijk 
de ministers Lebrun, Kubla en Foret. Die stuurden 
allemaal beleefdheidsbrieven. De huidige Waalse 
vice-minister-president Antoine antwoordde beleefd 
en nam tenminste ook initiatief. Nu zijn we tot een 
soort informeel overleg gekomen in Namen om te 
weten wat er allemaal gaande is in Bierset.

De vorige Waalse regering heeft twee zaken gedaan. 
Ze heeft in het kader van de start- en landingsbaan 
een bouwvergunning afgeleverd, maar heeft haar 
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eigen procedures niet gevolgd. Ze heeft onder meer 
ook een MER opgesteld en een samenwerkingsak-
koord afgesloten op 4 juli 1994 en op 4 juli 2002 een 
eigen besluit genomen houdende organisatie van een 
milieu-effectenbeoordeling in het Waalse Gewest. 
Dat volgt ze echter zelf  niet na.

We hebben de adjunct-kabinetschef  van destijds 
uittredend minister Tavernier gevraagd om naar de 
Raad van State te stappen, wat ook is gebeurd. Mijn 
gemeente en een aantal individuen hebben dat ook 
gedaan. Vorige week heeft minister Antoine meege-
deeld dat hij de bouwvergunning intrekt. De conse-
quentie voor ons zal hoogstwaarschijnlijk zijn dat 
de Waalse minister van Leefmilieu en Landbouw, de 
heer Lutgen, zijn milieuvergunning ook zal moeten 
intrekken, want die vergunning heeft ook betrekking 
op de verlenging van de startbaan.

Mijnheer de minister, wat is de stand van zaken in 
de lopende procedure bij de Raad van State? In het 
comité d’accompagnement van Bierset zetelt een 
Vlaamse ambtenaar van Leefmilieu, namelijk de heer 
Geens, als waarnemer. Wordt buiten dat comité nog 
overleg gevoerd met uw Waalse collega?

Heeft Wallonië reeds de vraag gesteld om te over-
leggen inzake een harmonisering van de geluidsnor-
men tussen Vlaanderen en Wallonië? Ik vind in het 
verhaal van Zaventem een beetje merkwaardig dat 
de Brusselse, de federale en de Vlaamse overheid 
bij het comité van geluidsexperts worden betrokken 
en Wallonië niet. Het is toch van belang de vinger 
aan de pols te houden wat betreft Wallonië, want de 
ongerustheid zal blijven bestaan. Ik zal u regelma-
tig vragen of  vandaag of  morgen weer niet Bierset 
of Chièvres naar boven komen in het verhaal met de 
problemen van Zaventem.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer Peumans, u hebt 
misschien al via een andere bron vernomen dat de 
auditeur van de Raad van State de schorsing posi-
tief  heeft geadviseerd. Op basis van dit advies heeft 
het Waalse Gewest beslist de bouwvergunning voor 
de uitbreiding van de luchthaven in te trekken en de 
procedure opnieuw op te starten om dat op een cor-
recte wijze te doen en een stedenbouwkundige ver-
gunning te verlenen. Dat is de stand van zaken.

U hebt zelf  verwezen naar het contact via de heer 
Geens. Er zijn nog andere contacten op administra-
tief  niveau. Mijn administratie heeft uitdrukkelijk 

gewezen op de negatieve weerslag voor Vlaanderen 
van een eventuele verlenging. Ik zie de ministers 
Lutgen en Antoine regelmatig. Ze hebben zeer goed 
begrepen dat een verlenging voor ons niet evident is.

Wallonië heeft nog geen vraag gesteld om te overleg-
gen inzake de harmonisering van de geluidsnormen 
tussen Vlaanderen en Wallonië. Ik denk wel dat een 
overleg wenselijk is. U weet dat we proberen de vol-
gende uren en dagen na te gaan om met het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest tot een vergelijk te komen 
inzake Zaventem. Als dat uitgeklaard is, is het zeker 
aangewezen om onze Waalse collega’s daar verder bij 
te betrekken.

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor het korte maar krachtige antwoord. Men wil 
de procedure helemaal opnieuw opstarten. Ik hoop 
dat dat in zeer intens overleg zal gebeuren met al 
degenen die aan de rand van dat vliegveld wonen.

Ik hoop dat de informatie van Waalse zijde beter zal 
gebeuren, want we zijn altijd afhankelijk van pers-
berichten en van actiecomités, terwijl volgens mij de 
formele weg moet worden gevolgd. Ik hoop dat het 
Vlaamse Gewest daar heel duidelijk zal bij worden 
betrokken. U zegt dat als de zaken in Zaventem zijn 
geregeld, u met uw Waalse collega’s wilt overleggen 
en nagaan hoe er een harmonisering van de geluids-
normen kan komen tussen Vlaanderen en Wallonië. 
Nu is dat niet heel duidelijk.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde 
tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over 
natuurcompensaties voor de aanleg van de Oosterweel-
verbinding

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het 
woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega’s, de heer Penris 
stelde een schriftelijke vraag over de keuze van het 
tracé van de Oosterweelverbinding. Mijn vraag gaat 
over de beslissing die volgens mij al is genomen door 



de Vlaamse Regering. Ik meen dat het middentracé 
vooral het groengebied in Antwerpen zwaar onder 
druk zet. Het is logisch dat de bewonersgroepen zich 
zorgen maken over de compenserende maatregelen 
die zullen moet worden genomen voor het verdwij-
nen van het groen.

Ik had oorspronkelijk gehoopt dat mijn vraag zou 
behandeld worden in de Commissie voor Leefmilieu, 
maar vermits het toch om dezelfde minister gaat, 
is het logischer dat de vraag in de Commissie voor 
Openbare Werken wordt geagendeerd omdat het dos-
sier door deze commissie wordt behandeld.

Mijnheer de minister, ik ben ervan overtuigd dat uw 
beslissing al vastligt. Bent u bereid om compense-
rende maatregelen te nemen voor het groen dat moet 
verdwijnen bij de aanleg van de Oosterweelverbin-
ding? Werd inmiddels uitgemaakt welke maatrege-
len dat zijn? Zijn de kosten voor de compenserende 
maatregelen opgenomen in de algemene kosten voor 
de aanleg van de Oosterweelverbinding? Op welke 
manier wordt met de bewonersgroepen gecommuni-
ceerd over de compenserende maatregelen en de uit 
te voeren werken? Het feit dat zij met andere plannen 
blijven komen, impliceert dat het project niet door 
een groot deel van de Antwerpse bevolking wordt 
gedragen.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Wat de compenserende maat-
regelen betreft, is het evident dat de NV BAM, die 
het Masterplan uitvoert, engagementen heeft geno-
men. In de vaststelling van het gewestelijke GRUP 
Oosterweelverbinding zijn heel wat compenserende 
maatregelen opgenomen zoals ook beschreven in het 
goedgekeurde plan-MER Masterplan Antwerpen 
van 30 mei 2005.

In het gewestelijke RUP Oosterweelverbinding wordt 
bij de herbestemming van de ruimte die nodig is voor 
de realisatie van de Oosterweelverbinding onder meer 
rekening gehouden met de ruimte die nodig is om het 
natuurlijk functioneren te garanderen. Waar nodig 
werd een aantal maatregelen vertaald in de steden-
bouwkundige voorschriften. Er worden maatregelen 
genomen om de tijdelijke impact op de aanwezige 
natuurwaarden te milderen. Zo is in het gebied Mid-
denvijver in de aanleg van een nieuwe waterplas 
voorzien om een mogelijke tijdelijke impact op Blok-
kersdijk gedurende de werken te milderen.

Het gebied Burchtse Weel wordt uitgebouwd tot een 
gecontroleerd gereduceerd getijdengebied. De nieuwe 
bestemmingen voor beide gebieden, Middenvijver en 
Burchtse Weel, compenseren ook het ruimtebeslag 
door de Oosterweelverbinding ter hoogte van het 
groengebied Noordkasteel. Er wordt een bijkomend 
gebied als VEN-gebied bestemd, aansluitend op het 
bestaande VEN Blokkersdijk aangezien ter hoogte 
van de tunnelmond op Linkeroever een klein deel 
van het bestaande VEN-gebied wordt ingenomen.

Het Sint-Annabos wordt gefaseerd uitgebouwd tot 
volwaardige recreatieve groenpool na tijdelijk gebruik 
als stockageplaats. De natuurwaarden in het gebied 
worden tevens geoptimaliseerd door het gebruik van 
de Charles De Costerlaan af  te bouwen en enkel toe 
te laten voor langzaam verkeer en interventies.

Ik ben er zeker van dat er nog andere gedetailleerde 
maatregelen genomen zijn of  worden. Het manage-
ment van de BAM kan u daar een volledig overzicht 
van geven. Morgen brengt de BAM verslag uit, maar 
ik bezorg alvast de gedetailleerde lijst aan de voorzit-
ter, zodat hij ze aan kan bezorgen. De kosten voor de 
compenserende natuurbegeleidende maatregelen zijn 
opgenomen in de kosten voor de aanleg van de Oos-
terweelverbinding.

U vroeg ook op welke manier met de bewoners-
groepen wordt gecommuniceerd over de compense-
rende maatregelen en de uit te voeren werken. Naar 
aanleiding van de vaststelling van het GRUP Oos-
terweelverbinding zal de komende weken een brede 
informatiecampagne worden opgezet via de kanalen 
die reeds succesvol werden ingezet bij de heraanleg 
van de Antwerpse Ring. Het gaat om een website, 
de Vlaamse Infolijn, elektronische nieuwsbrieven, 
advertenties, enzovoort. Op Linkeroever worden de 
bewonersgroepen via specifieke acties aangesproken 
om een input te leveren. (Opmerkingen van de heer 
Jan Peumans)

Mijnheer Peumans, ik weet dat u een grote fan bent 
van de BAM, wat daar ook geapprecieerd wordt.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister, ik wijs 
erop dat er geen enkele maatschappij is die zo goed 
rapporteert als de BAM. Alles wat u nu vertelt, staat 
in de tussentijdse rapportage. Ik heb dat gelezen.

Minister Kris Peeters: Mijnheer Peumans, ik kan 
niets anders doen dan antwoorden op de vragen van 
uw collega’s.
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Zoals gezegd, zullen er op Linkeroever specifieke 
acties worden ondernomen om de maatregelen 
bekend te maken en in overleg met de betrokkenen 
verder te concretiseren.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het 
woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Mijnheer de minis-
ter, ik leid uit uw antwoord af dat er niet meer wordt 
nagedacht over een alternatief  tracé, zoals door de 
stRaten-generaal wordt voorgesteld. Dat is belang-
rijk om weten. U zult inderdaad werk moeten maken 
van een degelijke communicatiestrategie, waar het in 
andere dossiers weleens aan ontbreekt. Ik hoop dat 
u de mensen van Linkeroever die hiermee geconfron-
teerd zullen worden, kunt overtuigen van het nut van 
het project.

De voorzitter: 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 de vorming van 
een unieke operator voor het gemengd distributienet-
beheer

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, onlangs werd bekendgemaakt dat 
de gemeenten die actief  zijn in het gemengd distri-
butienetbeheer met de privé-partner Electrabel, een 
overeenstemming hebben bereikt over de hertekening 
van de operationele structuren in hun intercommu-
nales. De drie bedrijven die momenteel de distribu-
tienetten beheren, namelijk Gedis, dat instaat voor 
de sociale en ecologische openbare dienstverplich-
tingen, Indexis, dat instaat voor de meteropname en 
Electrabel Netmanagement Vlaanderen, dat instaat 
voor de aanleg en het onderhoud van de netten, wor-
den samengevoegd tot één bedrijf, de zogenaamde 
‘unieke operator’. Die operatie zou moeten leiden tot 
een betere dienstverlening en lagere tarieven voor de 
elektriciteits- en gasverbruikers.

Bij deze operatie verhuizen 2.500 personeelsleden 
van ENV naar het nieuwe bedrijf. Ook een 40-tal 
personeelsleden van het Electrabelhoofdkwartier 
maken de overstap. De nieuwe unieke operator zal in 
het totaal 3.100 personeelsleden tellen.

Deze operatie doet de vraag rijzen of  de principes 
van unbundling – de ontvlechting – van activiteiten 
inzake productie, transport, distributie en levering 
van stroom hier wel worden gerespecteerd. Zelfs al 
zou deze operatie aan de letter van de regelgeving 
terzake beantwoorden, dan nog wijst de praktijk uit 
dat er nood is aan verdergaande regelgevende maat-
regelen om te vermijden dat Electrabel verder wordt 
bevoordeeld door de in principe neutrale gemengde 
distributienetbeheerders.

Men kan immers moeilijk verwachten dat oud-Elec-
trabelwerknemers hun loyauteit ten opzichte van hun 
oude werkgever, waarvoor ze tientallen jaren hebben 
gewerkt, zullen vergeten. Nochtans zouden zij dat 
moeten doen, in hun rol als werknemer van een vol-
strekt neutrale distributienetbeheerder.

De meest geëigende oplossing om elke vrees voor 
discriminatoir gedrag weg te nemen, is uiteraard een 
volledige eigendomsontvlechting waarbij elke parti-
cipatie door een leverancier of  producent in de acti-
viteiten van het distributienetbeheer wordt stopgezet. 
Dat is de beste garantie voor een eerlijke marktwer-
king. In het advies van de algemene raad van de 
CREG, de federale regulator, naar aanleiding van 
de studie van London Economics wordt deze visie 
bevestigd. De Algemene Raad stelt dat een volledige 
eigendomsontvlechting niet alleen de perceptie van 
het risico, maar ook elk mogelijk belangenconflict 
zou voorkomen.

Een volledige eigendomsontvlechting is volgens 
het decreet op de intergemeentelijke samenwerking 
gepland voor 2018, maar de vraag rijst of  we zo 
lang kunnen wachten. In afwachting van een volle-
dige eigendomsontvlechting kan minstens een aantal 
maatregelen worden genomen om te vermijden dat 
Electrabel bepaalde beslissingen van de distributie-
netbeheerders zou kunnen sturen en om de noodza-
kelijke neutraliteit op de werkvloer te garanderen. Zo 
zou het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot 
de distributienetbeheerders van elektriciteit kunnen 
worden aangepast zodat producenten en leveranciers 
in het beheer van een distributienetbeheer (DNB) en 
van zijn operatoren niet langer kunnen beschikken 
over een blokkeringsminderheid.

De middelen die vrijkomen bij de verkoop van de 
aandelen van de gemeenten in Electrabel, kun-
nen worden aangewend om Electrabel in de DNB’s 
verder uit te kopen zodat zij volgens de vennoot-
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schapswetgeving niet langer over zo’n blokkerings-
minderheid beschikken. Bovendien zou men een 
gedragscode kunnen opleggen, met strenge arbeids-
rechtelijke straffen voor iedere werknemer die Elec-
trabel bevoordeelt. Dit kan ondersteund worden 
door speciale opleidingen voor de werknemers en een 
‘compliance officer’ die toezicht houdt op de nale-
ving van deze gedragscode.

Deze maatregelen werden in het buitenland in verge-
lijkbare situaties afgekondigd en uitgevoerd. Ze zou-
den de Vlaamse wetgeving ook op één lijn kunnen 
brengen met de Europese energierichtlijnen, waarin 
specifieke maatregelen worden opgelegd voor dis-
tributienetbeheerders die nog verweven zijn met een 
leverancier of producent.

Zo legt artikel 15 van de Europese elektriciteitsricht-
lijn maatregelen op voor distributienetbeheerders die 
nog verweven zijn met een leverancier of  producent. 
Er moet een nalevingprogramma worden opgesteld 
met maatregelen die discriminatoir gedrag uitsluiten 
en een actief  toezicht toelaten op de naleving van 
deze maatregelen. Dit programma bevat de speci-
fieke verplichtingen voor elke werknemer ter verwe-
zenlijking van die doelstellingen. De toezichthouder 
moet jaarlijks een verslag van de genomen maatrege-
len publiceren. De huidige regelgeving in Vlaanderen 
voorziet niet in dergelijk nalevingprogramma.

Mijnheer de minister, hebt u een zicht op de gevolgen 
van de totstandkoming van de unieke operator in 
het gemengd distributienetbeheer voor de principes 
van de ontvlechting? Kreeg de fusieoperatie reeds de 
goedkeuring van de Vlaamse regulator VREG? Bent 
u de idee genegen dat een deel van de middelen die 
vrijkomen bij de verkoop van de aandelen van de 
gemeenten in Electrabel zou worden aangewend om 
het belang van de gemeenten in de DNB’s te doen 
toenemen, in die mate dat het belang van Electrabel 
wordt teruggedrongen tot onder het niveau van een 
blokkeringsminderheid?

Hebt u reeds stappen ondernomen om het besluit 
betreffende de distributienetbeheerders aan te pas-
sen zodat producenten en leveranciers in het beheer 
van de DNB’s nooit kunnen of  mogen beschikken 
over een blokkeringsminderheid? Hebt u reeds bijko-
mende maatregelen genomen, zoals het instellen van 
een gedragscode, het inrichten van specifieke oplei-
dingen voor het personeel, enzovoort, die de onaf-
hankelijkheid en neutraliteit van de nieuwe unieke 
operator ten aanzien van alle leveranciers kunnen 

garanderen? Zo niet, bent u dan zulke bijkomende 
maatregelen genegen?

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, ik 
onderschrijf  natuurlijk het belang van de unbund-
ling. Die zou het liefst ook moeten plaatsvinden voor 
2018. Zonder mijn pleidooi in het actualiteitsdebat 
van vorige week te willen herhalen, wens ik er toch 
nog op te wijzen dat het, zoals de heer Martens zei, 
belangrijk is dat de gemeenten gebruik maken van de 
verkoop van de Electrabel-aandelen om versneld hun 
participatie in de netten te verhogen.

Mijnheer de minister, kunt u ervoor zorgen dat de 
participatie van de gemeenten in het netbeheer ver-
sneld verhoogd wordt? Hebt u daar de mogelijkhe-
den toe? Met versneld verhogen bedoel ik ook sneller 
dan momenteel decretaal is bepaald.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Het antwoord op de vraag 
of  ik zicht heb op de gevolgen, luidt kortweg ‘ja’. U 
had maar beter kunnen vragen welke gevolgen dat 
dan zijn. Op 14 september is een geparafeerd, maar 
ingevolge het bod van Suez nog niet door Electrabel 
ondertekend principeakkoord is afgesloten. Daarin 
is een aantal bepalingen opgenomen die de gevolgen 
van de totstandkoming voor de gemengde distribu-
tienetbeheerders bevat. Ik zou ze kunnen opsommen, 
maar ik heb ze netjes voor u genoteerd.

U vroeg ook of de fusieoperatie reeds de goedkeuring 
kreeg van de Vlaamse regulator. De VREG heeft een 
brief  gericht aan Gedis. Ik citeer: ‘De VREG gaat 
in principe akkoord met de voorgestelde constructie, 
op voorwaarde dat de wetgeving correct wordt nage-
leefd.’ Tevens heeft de Vlaamse regulator schriftelijk 
een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.

Verder vroeg u naar de vrijgekomen middelen bij de 
verkoop van de aandelen Electrabel en hoe die wor-
den aangewend. U dacht daarbij aan de DNB’s en de 
verhouding 30/70. Uw vraag was of  het niet verder 
verhoogd kan worden aan de ene kant of verminderd 
aan de andere kant, zodat er geen blokkeringsmin-
derheid is, die wel bestaat als iemand meer dan 25 
percent in bezit heeft. Mijn collega van Binnenlandse 
Aangelegenheden heeft de afgelopen week hierop 
geantwoord dat het de gemeenten vrij staat al of niet 
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op dat aanbod van Suez in te gaan en te bepalen wat 
ze doen met die middelen.

Vanmorgen is er in het Overlegcomité met de fede-
rale regering een proces-verbaal besproken dat een 
aantal elementen bevat omtrent de koop door Suez. 
De federale overheid zal binnenkort over de inhoud 
van dat PV communiceren, als ze dat intussen niet 
al heeft gedaan. Daar zitten niet alleen elementen in 
over de participatie in Elia, maar ook de vraag om de 
27,4 percent te verminderen tot minder dan 25 per-
cent en verandering te brengen in de 30/70- verhou-
ding. Daarover zijn gesprekken gevoerd. Ik wacht 
even af hoe een en ander zich verder ontwikkelt.

Mijnheer Glorieux, ik ga ervan uit dat de middelen 
van de gemeenten enorm zijn, maar ze zullen niet 
alles kunnen doen. Ze zullen moeten nagaan waar ze 
hun middelen inzetten. Ik heb ook bij de bespreking 
in de plenaire vergadering uitdrukkelijk onderlijnd 
dat voor de ‘autostrades’, de transportnetten zowel 
hoog als laag, de neutraliteit heel belangrijk is. Het 
kan niet dat één producent heel nadrukkelijk een 
participatie heeft waardoor het level playing field ten 
opzichte van de andere producenten in gevaar komt, 
bijvoorbeeld doordat die ene producent beschikt over 
een voorsprong qua informatie.

Mijnheer Martens, in verband met uw laatste vraag 
omtrent de gedragscode moeten we mijns inziens 
– en ik hoop dat u dit onderschrijft – de instemming 
van de gemengde intercommunales, de goedkeuring 
van de aangesloten gemeenten en de beoordeling 
door de VREG als belangrijke elementen beschou-
wen bij de ondertekening van de overeenkomst tus-
sen de Vlaamse Gewestelijke Raad van Intermixt en 
Electrabel. Dat moet me ook de gelegenheid geven 
om na te gaan of  we bijvoorbeeld die gedragscode 
niet algemeen voor alle actoren moeten realiseren en 
implementeren. Ik blijf  op dit vlak voorzichtig, zodat 
ik voorlopig niet kan ingaan op uw vijfde vraag. Dat 
betekent echter niet dat ik dat later niet kan doen, als 
de genoemde elementen geïmplementeerd zijn.

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Mijnheer de minister, ik blijf  
hiermee op mijn honger zitten, aangezien ik geen 
enkel concreet antwoord heb gekregen. In verband 
met de eerste vraag verwijst u naar het protocol 
dat gesigneerd is door alle betrokken actoren in het 
gemengd distributienetbeheer. Ik heb dat ook gele-
zen, en zij gaan natuurlijk de gevolgen voor zichzelf  

na, maar niet voor andere producenten en leveran-
ciers of  voor de klanten van het net. Uiteraard was 
dat waar ik naar polste.

U zei dat de VREG bijkomende opmerkingen heeft 
gemaakt en vragen heeft gesteld, maar welke opmer-
kingen en vragen zijn dat? Het is belangrijk dat we 
die kennen. Kunt u ze aan deze commissie bezor-
gen?

In uw antwoord op de vraag of  u het idee gene-
gen bent de middelen die vrijkomen bij de verkoop 
van Electrabel aan te wenden om het belang van de 
gemeenten in het gemengd distributienetbeheer te 
doen toenemen, zegt u dat minister Keulen van Bin-
nenlandse Aangelegenheden hier al op heeft geant-
woord tijdens het actualiteitsdebat. Dat klopt, maar 
minister Keulen heeft gezegd dat hij binnen zijn 
bevoegdheid alleen een legaliteitstoezicht uitoefent, 
en geen opportuniteitsbeoordeling kan maken. Dat 
kunt u als minister van Energie wel doen. U maakt 
er zich dus goedkoop van af. Mijn vraag was of u het 
niet opportuun acht het belang van de gemeenten in 
het gemengd distributienetbeheer te doen toenemen, 
zodat Electrabel niet langer over een blokkeringsmin-
derheid beschikt. Dat is trouwens ook een standpunt 
van Intermixt, maar ik heb er van u geen antwoord 
op gekregen.

Ook op de vierde vraag hebt u geen antwoord gege-
ven. U hebt niet gezegd of  u bereid bent om het 
besluit inzake de erkenning van de DNB’s aan te pas-
sen zodat geen enkele DNB nog erkend kan worden 
waarin een producent of leverancier een blokkerings-
minderheid blijft behouden. Voor de vijfde vraag 
wacht u nog af. Ook het antwoord op die vraag blijft 
u me dus schuldig.

Ik heb dan ook de indruk dat we het voorbije kwar-
tier onze tijd hebben zitten verliezen, want op geen 
enkele vraag heb ik een concreet antwoord gekregen. 
Dat betreur ik, vooral dan gelet op de enorme effi-
ciëntiewinst die in dat gemengd distributienetbeheer 
valt te boeken.

Minister Kris Peeters: Ik ga niet in op de bedenking 
dat we onze tijd zitten te verliezen, maar het is evi-
dent dat er afspraken worden gemaakt en dat de 
zaken worden besproken. Daar zijn ook mensen van 
uw partij bij betrokken. Mijnheer Martens, u zou 
hierover wat informatie moeten inwinnen. Ik moet 
vanzelfsprekend enige voorzichtigheid met betrek-
king tot de vragen en de antwoorden aan de dag 
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leggen. Er is me met aandrang gevraagd hier met de 
nodige omzichtigheid mee om te gaan. Ik raad u aan 
dat u eens informatie inwint bij uw eigen partijgeno-
ten.

De heer Bart Martens: Mijnheer de minister, dit debat 
is zo belangrijk dat het niet in gesloten kamertjes bin-
nen de particratie mag worden gevoerd. Omdat dit 
debat in de openbaarheid moet worden gevoerd, heb 
ik hier deze vragen gesteld. Ik vind het merkwaardig 
dat u naar de communicatie van de federale overheid 
verwijst. Als Vlaams minister beschikt u over speci-
fieke bevoegdheden, zeker wat de organisatie van het 
distributienetbeheer betreft. U moet de onderhan-
delingen en de communicatie met Suez niet aan de 
federale regering overlaten.

Minister Kris Peeters: Ik heb niet gezegd dat we dit 
aan de federale regering moeten overlaten. We zijn 
hier trouwens bij betrokken. Als minister moet ik 
echter geen verregaande uitspraken over het gemengd 
bod van Suez en Electrabel doen. Dit lijkt me niet 
wijs. Het staat de Vlaamse volksvertegenwoordigers 
natuurlijk vrij om vragen te stellen of standpunten te 
verkondigen. Als minister draag ik echtereen andere 
verantwoordelijkheid. Het zou zeer onverstandig 
zijn om concrete stappen te zetten zonder rekening 
te houden met het uitgebrachte bod en de lopende 
discussies.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Annick De Ridder tot 
de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over een vei-
lige weginfrastructuur voor motorrijders

De voorzitter: mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voorzitter, 
mijn vraag om uitleg betreft het gebrek aan veilige 
wegeninfrastructuur voor motorrijders.

Inzake de wegeninfrastructuur wordt nog steeds in 
grote mate van het standpunt van de autobestuur-
ders uitgegaan. Dit is een logisch gevolg van het feit 
dat nu eenmaal veel met de wagen wordt gereden. Op 
zich is hier ook niets mis mee.

Er zijn al heel wat maatregelen getroffen om de 
zwakke weggebruikers, zoals de voetgangers en de 

fietsers, te beschermen en het openbaar vervoer te 
bevorderen. De motorrijders vormen een categorie 
die hierbij tot voor kort uit het oog is verloren. Het 
BIVV heeft hier al de aandacht op gevestigd. In een 
brochure voor wegbeheerders vraagt het BIVV om 
meer aandacht voor de motorveilige uitrusting van 
de wegeninfrastructuur.

De onveiligheid van de wegeninfrastructuur wordt 
onderverdeeld in een aantal categorieën, zoals de 
lees- en zichtbaarheid van de wegmarkeringen, de 
parkeervoorzieningen voor motoren, de gebruikte 
materialen in het wegdek en de markeringen en 
obstakels langs de baan.

De wegen van het Vlaamse Gewest voldoen vaak 
niet aan de veiligheidsvoorschriften. Een voorbeeld 
hiervan vormen de gevaarlijke slipsituaties die ten 
gevolge van het gebruik van slecht materieel voor 
wegmarkeringen ontstaan. Maatregelen om dit 
probleem te verhelpen, zouden uiteraard niet enkel 
motorrijders ten goede komen, maar nut hebben 
voor alle weggebruikers.

Ik geef  toe dat in dit verband al een aantal maatre-
gelen zijn getroffen. Ik heb onlangs zelf  gezien dat de 
vangrails hier en daar worden aangepast. De scherpe 
metalen platen veroorzaken bij een ongeval vaak 
gecompliceerde letsels. Om dergelijke zware letsels 
te vermijden, worden de vangrails nu met valmatten 
afgewerkt.

Mijnheer de minister, in welke mate voldoende de 
Vlaamse gewestwegen momenteel aan de aanbeve-
lingen en de veiligheidsvoorschriften van de sector? 
Zult u bij de heraanleg of bij de inrichting van wegen 
rekening houden met de veiligheidsaanbevelingen 
van het BIVV? Is al een lijst met de zwarte punten 
voor motorrijders opgesteld? Over welke punten 
gaat het? Is al een planning opgemaakt om die pun-
ten opnieuw aan te leggen of aan te passen? Wat zijn 
de geraamde kosten van deze werkzaamheden? Zul-
len, bovenop de geplande investeringen in een veilige 
wegeninfrastructuur, nog specifieke maatregelen ten 
behoeve van motorrijders worden getroffen?

De voorzitter: Ik veronderstel dat de motorrijders 
zich bij deze vraag om uitleg willen aansluiten.

De heer Huybrechts heeft het woord.

De heer Pieter Huybrechts: Mijnheer de voorzitter, ik 
weet niet of  mevrouw De Ridder zelf  met de motor 
rijdt. Ze mag alleszins eens met een van ons meerij-



-25- Commissievergadering C18 – OPE2 – 11 oktober 2005

den. Hoe meer personen zich voor een veilige wegen-
infrastructuur voor motorrijders willen inzetten, hoe 
liever.

Als vrij actief  motorrijder heb ik in het verleden al 
meermaals vragen om uitleg gesteld over de gevaren 
van metalen vangrails, over de producten die voor 
herstellingswerken aan het wegdek worden gebruikt, 
over het gevaar van riooldeksels en over de schamp-
blokken. De vorige bevoegde ministers hebben me 
steeds beloofd maatregelen ter verhoging van de 
veiligheid van motorrijders te ondersteunen en reke-
ning te houden met de op- en aanmerkingen van de 
Motorcycle Action Group (MAG).

Zoals mevrouw De Ridder al even heeft aangehaald, 
heeft de minister zelf  al toegezegd om de installatie 
van motorvriendelijke vangrails aan te vatten. Als ik 
me niet vergis, zal jaarlijks per provincie 2 kilometer 
worden aangelegd.

De vorige minister van Mobiliteit heeft eind 2003 
verklaard dat het Vlaamse Gewest door middel van 
de organisatie van screenings zijn verantwoorde-
lijkheid heeft opgenomen. In samenwerking met de 
MAG wordt in de verkeersveiligheid van motorrij-
ders geïnvesteerd. Deze screenings maken motorrij-
ders immers bewust van hun eigen vaardigheden. Ze 
kunnen de tijdens de screenings opgedane kennis en 
vaardigheden ongetwijfeld in het verkeer benutten. 
Dit is zonder meer broodnodig.

Mijnheer de minister, zult u de screenings blijven 
organiseren? Welke maatregelen ter bevordering van 
de verkeersveiligheid van motorrijders zult u nog 
nemen? Met betrekking tot de wegeninfrastructuur 
is nog heel wat werk aan de winkel. Welk beleid wilt 
u voeren om de veiligheid van motorrijders beter te 
waarborgen?

De voorzitter: De heer Daems heeft het woord.

De heer Rudi Daems: Mijnheer de voorzitter, met 
betrekking tot de regionale luchthaven van Deurne 
is het water tussen de VLD en mijn eigen partij zeer 
diep. Met betrekking tot dit onderwerp hebben we 
echter een gemeenschappelijke visie. Ik ben zelfs aan-
genaam verrast dat mevrouw De Ridder vindt dat 
het beleid dikwijls vanuit het standpunt van de auto-
bestuurders wordt geconcipieerd.

Ik zou iedereen in dit verband een boekje willen aan-
raden. Het draagt de titel ‘Voorruit denken’ en het 

is geschreven door de schepen van Mobiliteit van 
Herentals, die overigens een naamgenoot van de 
minister is. Hij heeft een mooi verhaal over dit thema 
geschreven.

Ik zou de vraag om uitleg van mevrouw De Ridder 
wat willen nuanceren. Er zijn terecht al heel wat 
inspanningen voor de zwakke weggebruikers gele-
verd. Heel wat inspanningen ten voordele van fietsers 
en van andere zwakke weggebruikers komen motor-
rijders ook ten goede. In die zin hebben die maatre-
gelen al een positief  effect gehad.

De jongste weken is het dossier van de zogenaamde 
schampblokken me ter ore gekomen. Een schamp-
blok is een driehoekig betonnen voorwerp dat aan 
de rand van een fietspad, een weg of  een parkeer-
plaats wordt geïnstalleerd. In verschillende gemeen-
ten wordt momenteel gedebatteerd over de vraag of 
de schampblokken veilig voor fietsers en voor motor-
rijders zijn. Onder meer in Berlaar en in Herentals 
heerst de mening dat de schampblokken niet veilig 
zijn en moeten worden vervangen. In Merelbeke is 
de systematische vervanging van die blokken al aan-
gevat.

Mijnheer de minister, valt het binnen uw bevoegd-
heden om in dit verband een algemene leidraad uit-
vaardigen? Kunt u de gemeentebesturen overtuigen 
om dergelijke gevaarlijke voorwerpen niet langer te 
gebruiken?

De voorzitter: De heer Vandenbroucke heeft het 
woord.

De heer Joris Vandenbroucke: Mijnheer de voorzit-
ter, ik onderschrijf  uiteraard de bekommernissen die 
in verband met de veiligheid van motorrijders naar 
voren zijn gebracht.

Ik denk dat veel belangengroepen in Vlaanderen 
enkel kunnen dromen van de goede contacten die de 
MAG met de administratie Wegen en Verkeer en met 
het bevoegde kabinet onderhoudt. De administratie 
Wegen en Verkeer hanteert trouwens al enkele jaren 
een dienstorder waarin bepalingen over wegmarke-
ring, discontinue trottoirblokken, vangrails en derge-
lijke zijn opgenomen.

We moeten de zaken echter in hun perspectief  zien. 
De administratie Wegen en Verkeer is bevoegd voor 
ongeveer 6.200 kilometer wegen. Daarnaast beschikt 
Vlaanderen nog over 51.000 kilometer gemeente- en 
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provinciewegen. Op deze wegen doen zich natuurlijk 
ook een aantal problemen voor. Deze problemen zijn 
niet het gevolg van onwil bij de gemeentebesturen: 
vaak weten ze gewoon niet hoe ze hun infrastructuur 
veiliger voor motorrijders kunnen maken.

Voormalig minister Bossuyt en voormalig minister 
Stevaert hebben destijds in samenwerking met de 
voetgangersbeweging en met de Fietsersbond een 
vademecum inzake de voetgangers- en de fietsers-
voorzieningen opgesteld. Ze hebben dit vademecum 
naar alle aannemers, gemeenten en provincies opge-
stuurd, in de hoop hen op deze manier te sensibili-
seren en aan te zetten ingrepen ter verhoging van de 
veiligheid van onze wegeninfrastructuur uit te voe-
ren.

Mijnheer de minister, kunt u, naar analogie met deze 
vademecums, zelf  een vademecum inzake de voor-
zieningen voor motorrijders opstellen? U bent niet 
rechtstreeks bevoegd voor de gemeente- en provin-
ciewegen. Misschien kan een dergelijk vademecum 
de gemeenten en de provincies sensibiliseren en tot 
meer investeringen in de veiligheid van motorrijders 
leiden.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, vooral-
eer de vragen van mevrouw De Ridder te beantwoor-
den, wil ik nog even op de aanvullende vragen van de 
andere sprekers ingaan.

Ik  ben van plan de  suggest ie  van de  heer 
Vandenbroucke te onthouden en na te gaan hoe we 
dit kunnen concretiseren.

Onderbroken boordstenen zonder afgeronde randen 
zijn zeer gevaarlijk voor motorrijders en voor fietsers 
en hebben al heel wat kwetsuren veroorzaakt. De 
onderbroken boordstenen zonder afgeronde randen 
zullen in de toekomst niet meer worden gebruikt en 
worden zo snel mogelijk op alle gewestwegen vervan-
gen.

Dienstorder LIN/AWV2004/5 bevat een aantal ele-
menten die op de vragen van mevrouw De Ridder 
slaan. Ik ben niet van plan alle bepalingen in het 
dienstorder voor te lezen. Ik zal mevrouw De Ridder 
een exemplaar van dit dienstorder bezorgen.

De klassieke metalen vangrails zullen met een tweede 
plank, de zogenaamde valplank, worden aangevuld. 
(Opmerkingen van de heer Rudi Daems)

De heer Pieter Huybrechts: Die plank moet ver-
mijden dat een motorrijder onder de vangrails kan 
schuiven.

Minister Kris Peeters: Wie onder een vangrail schuift, 
kan worden onthoofd of  ledematen kwijtspelen. 
Door valplanken toe te voegen, kan dit niet meer 
gebeuren. We willen die valplanken in eerste instan-
tie in scherpe buitenbochten aanbrengen. In Antwer-
pen, Limburg en West-Vlaanderen lopen momenteel 
een aantal pilootprojecten. We zullen die projecten 
uitbreiden en de valplanken ook op andere plaat-
sen installeren. De concrete uitvoering is voor de 
komende weken.

We hebben dit jaar een sensibiliseringscampagne 
opgezet om meer aandacht voor de motorrijder als 
weggebruiker te vragen. Deze campagne is in samen-
werking met het BIVV totstandgekomen en wordt 
door de federale overheid, het Vlaamse Gewest, de 
Motorcycle Council en de motorafdeling van Febiac 
ondersteund.

Voor de gevaarlijke punten hebben we een dynamiek 
op gang gebracht. Ik hoop hiervoor tegen decem-
ber 2005 150 miljoen euro vast te leggen. Er is geen 
specifieke lijst van zwarte punten voor motorrijders. 
De nadruk ligt altijd op de kwetsbare weggebruikers 
in het algemeen. Bij het bepalen van zwarte pun-
ten wordt steeds rekening gehouden met de geregis- 
treerde ongevallen of met de gemelde problemen op de 
betrokken locaties. Ik heb op dit ogenblik geen speci-
fieke informatie over gevaarlijke punten voor motorrij-
ders. Dat we rekening houden met alle weggebruikers, 
met inbegrip van motorrijders, is hierbij evident.

De gevaarlijke punten zullen verder worden aan-
gepakt. Momenteel worden meer dan 600 punten 
onderzocht. In de aanpak van dergelijke punten zijn 
al stappen in de goede richting gezet. Het spreekt 
voor zich dat we hierbij ook de problematiek van de 
motorrijders in het oog houden. De veiligheid van 
alle weggebruikers speelt een belangrijke rol bij infra-
structuurwerken. We zullen rekening houden met de 
verzuchtingen van de motorrijders. We zullen in dit 
verband zeker nog de nodige initiatieven nemen.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Ik dank de minister 
voor zijn antwoord.

De voorzitter: De heer Huybrechts heeft het woord.
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De heer Pieter Huybrechts: Mijnheer de minister, zult 
u het plan van voormalig minister Bossuyt in aan-
merking nemen en de screenings voortzetten?

Minister Kris Peeters: Het is niet mijn bedoeling 
goede initiatieven stop te zetten.

De voorzitter: De heer Daems heeft het woord.

De heer Rudi Daems: Ik dank de minister voor zijn 
antwoord. Ik zou evenwel nog een aanvullende vraag 
willen stellen. Volgens de minister worden op de 
gewestwegen al een tijdje geen schampblokken meer 
gebruikt. Is het mogelijk om in dit verband ook ten 
aanzien van de gemeenten een initiatief  te nemen?

Minister Kris Peeters: De heer Vandenbroucke heeft 
me gevraagd om met betrekking tot gemeente- en 
provinciewegen een vademecum op te stellen. Ten 
aanzien van de gewestwegen hebben we al een ini-
tiatief  genomen. Het is uiteraard de bedoeling dit 
beleid ten aanzien van de gemeente- en provinciewe-
gen door te trekken. Ik zal nagaan welke aanvullende 
initiatieven we in dit verband nog moeten nemen.

Mijnheer Daems, ik had daarnet de indruk dat mijn 
antwoord op de vraag van de heer Vandenbroucke 
eigenlijk ook een antwoord op uw vraag was.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Pieter Huybrechts tot 
de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het hui-
dige systeem van openbare aanbestedingen

De voorzitter: De heer Huybrechts heeft het woord.

De heer Pieter Huybrechts: Mijnheer de voorzitter, 
slechts 4 jaar geleden werd het viaduct van Vilvoorde 
hersteld. Desondanks dreigt het wegdek nu al overal 
open te scheuren.

Volgens experts zou er iets aan het huidig systeem 
van openbare aanbestedingen schelen. In principe 
worden grote werkzaamheden, zoals onderhoudswer-
ken aan autowegen, door middel van een openbare 
aanbesteding gegund. De administratie is wettelijk 
verplicht om de opdracht toe te wijzen aan de wegen-

bouwer die de werken aan de laagste prijs wil uitvoe-
ren. Ten tijde van een economische laagconjunctuur 
zullen bepaalde wegenbouwers dergelijke opdrachten 
ten koste van alles willen binnenhalen. De bijzonder 
lage prijzen, die in sommige gevallen amper de mate-
riaalkosten dekken, komen de kwaliteit van het afge-
leverde werk niet altijd ten goede. Ik wil zeker niet 
veralgemenen, maar dit gebeurt. Bovendien maakt 
een gebrek aan voldoende personeel, meer bepaald 
wegenwachters, het onmogelijk om alle werken 
nauwkeurig te controleren.

Het aanbestedingssysteem dat in Duitsland wordt 
gehanteerd, vormt hiervoor een alternatief. Daar 
wordt de opdracht toegekend aan de aannemer die 
een offerte indient aan een prijs die het gemiddelde 
van alle offertes het meest benadert. Door deze werk-
wijze maken ook aannemers die een ‘correcte prijs’ 
indienen kans de opdracht binnen te halen.

Mijnheer de minister, hebt u reeds initiatieven geno-
men om het huidige systeem van aanbestedingen, 
dat in bepaalde gevallen niet goed werkt, opnieuw te 
bekijken en eventueel het Duitse systeem van aanbe-
stedingen in te voeren?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer Huybrechts, de regel-
geving is natuurlijk een federale bevoegdheid.

U zegt dat de gunning afhankelijk is van de prijs, 
maar er zijn ook een aantal andere criteria en de 
mogelijkheid bestaat om, als het gaat om abnormale 
prijzen, de gunning niet te baseren op de prijs.

Deze reglementering is een federale bevoegdheid, wat 
niet wil zeggen dat we vanuit Vlaanderen in de toe-
komst geen voorstellen kunnen formuleren. U ver-
wijst zelf  naar Duitsland, en misschien kunnen nog 
andere voorbeelden worden aangehaald.

De heer Pieter Huybrechts: Mijnheer de minister, uw 
antwoord bevestigt wat we al honderd keer hebben 
gezegd: homogene bevoegdheidspakketten zijn meer 
dan ooit noodzakelijk.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________
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Vraag om uitleg van de heer Eloi Glorieux tot de heer 
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur, over de mislukte invoe-
ring van zone 30 in schoolomgevingen

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, op l september jl. moesten alle 
schoolomgevingen officieel worden omgevormd tot 
zone 30. Deze doelstelling is, hoewel men al ander-
half  jaar op de hoogte was van de nieuwe reglemen-
tering, niet gehaald. Volgens federaal minister van 
Mobiliteit Landuyt betekent dit dat de gemeente-
besturen, maar evengoed de gewestministers, mee 
verantwoordelijk worden voor gebeurlijke ongeval-
len op deze plaatsen. De minister heeft het zelfs over 
juridische aansprakelijkheid.

Op 29 augustus verklaarde minister Landuyt op het 
radiojournaal dat minstens 90 schoolomgevingen op 
de vooropgestelde datum niet in orde zullen zijn. Hij 
klaagde aan dat de Vlaamse overheid onvoldoende 
informatie doorspeelt over zone 30 aan scholen langs 
gewestwegen. Hij riep dan maar ouders en leerlin-
gen op om locaties door te geven waar de zone 30 
niet werd ingesteld. Het al dan niet tijdig plaatsen 
van zone 30-bordjes is slechts een aspect, en niet het 
hoofdonderwerp van mijn vraag.

Mijnheer de minister, voor het zomerreces wuifde 
u onze bekommernis over de effectiviteit van het 
louter plaatsen van een bordje nog weg als niet rele-
vant. Vandaag stellen velen met ons vast dat, als de 
maatregel niet gepaard gaat met snelheidsremmende 
infrastructuuringrepen, hij niet of  onvoldoende 
gerespecteerd wordt.

Minister Van Brempt verdedigt in haar beleidsnota 
Mobiliteit een geïntegreerde aanpak, waar naast 
maatregelen om het rijgedrag van de bestuurder te 
beïnvloeden en de technische aspecten van de wagens 
te optimaliseren, ook de inrichting van het wegdek 
wordt aangepakt, om te anticiperen op mogelijke 
fouten of overtredingen van de weggebruikers.

Om de snelheidsbeperking effectief  te laten respec-
teren zijn bijkomende infrastructuurmaatregelen 
nodig, zoals wegversmallingen, verkeersdrempels, 
asverschuivingen, enzovoort. Op plaatsen waar deze 
maatregelen werden genomen, werd in 85 percent van 
de gevallen de snelheidsbeperking gerespecteerd, ter-
wijl dat slechts in 42 percent van de gevallen gebeurde 

op plaatsen waar deze maatregelen ontbreken. De 
Vlaamse Regering heeft slechts 13,2 miljoen euro, en 
daarnaast een stelsel van gewestelijke subsidies via 
module 10 van het mobiliteitsconvenant, ingeschre-
ven om de zone 30 aan scholen langs gewestwegen 
veilig in te richten. Dat volstaat dus duidelijk niet.

Volgens Test Aankoop is de zone 30 in amper 27 per-
cent van de schoolomgevingen voldoende zichtbaar 
aangegeven. De voetgangersbeweging ontwierp het 
octopus-schoolpoortbaken om aan de automobilist 
duidelijk aan te geven waar de zone 30 begint. Dit 
kan een oplossing zijn voor schoolomgevingen waar 
op korte termijn een snelheidsremmende aanpassing 
van de weginfrastructuur niet mogelijk is.

Mijnheer de minister, wat is uw reactie op de aan-
tijgingen van federaal minister Landuyt over de 
aansprakelijkheid van de gemeentebesturen en de 
gewesten bij ongevallen op locaties waar de zone 30 
niet of  onvoldoende werd ingesteld? Klopt het dat 
het Vlaamse Gewest onvoldoende gegevens over de 
inrichting van zone 30 langs gewestwegen heeft door-
gegeven aan de federale overheid? Of kletst minister 
Landuyt uit zijn nek?

In antwoord op mijn vraag om uitleg van 24 mei 
antwoordde u dat, in afwachting van snelheidsbe-
perkende infrastructuurwerken, de gewestwegen aan 
schoolomgevingen zouden worden uitgerust met 
extra flitspalen. De locaties zouden gescreend wor-
den en de plaatsing zou in het najaar gepland zijn. 
Hoever staat het hiermee? Aan hoeveel schoolomge-
vingen zullen deze extra flitspalen geplaatst worden? 
Wanneer zal dat gebeuren?

Mijnheer de minister, in welke mate zult u effectief  
werk maken van het echt afdwingbaar maken van 
de zone 30 via snelheidsbeperkende infrastructuur-
ingrepen? Welke middelen zullen daarvoor worden 
ingeschreven? We hebben het er de voorbije maanden 
al enkele keren over gehad, en ook de heer Peumans 
heeft er al vragen over gesteld, maar ik had graag 
nog eens een overzicht gekregen.

Mijnheer de minister, bent u het eens met de voet-
gangersbeweging dat de zichtbaarheid van de zone 
30 moet worden verbeterd? Zullen tegen het begin 
van volgend schooljaar de schoolomgevingen waar 
snelheidsbeperkende weginfrastructuurmaatregelen 
op korte termijn niet mogelijk zijn, systematisch uit-
gerust worden met een octopus-schoolpoortbaken?
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De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister, recent 
verscheen een zeer interessante studie van het Steun-
punt Verkeersveiligheid, met als titel ‘zone 30 als 
remedie voor verkeersonveiligheid in schoolomge-
vingen’.

Mijnheer de minister, op welke manier zal een evalu-
atie worden gemaakt van alle maatregelen op gewest-
wegen? Op wegen waar per dag 10.000 voertuigen 
rijden en geen variabele, maar vaste signalisatie aan-
wezig is, ontstaan onveilige situaties. Er is zelfs al een 
dodelijk ongeval gebeurd.

In de samenvatting van de studie staat dat het niet 
duidelijk is of  de ongevallen in de directe schoolom-
geving of  op de route naar school gebeuren. Met de 
huidige gegevens kan dat onderscheid niet worden 
gemaakt. Betrouwbare en gelokaliseerde ongevallen-
gegevens zijn noodzakelijk. We hebben een voorstel 
van decreet ingediend over ongevallenanalyse, want 
het probleem blijft bestaan. De conclusie van de stu-
die is de vraag of  de invoering van zone 30 de juiste 
keuze is.

Mijnheer de minister, ik wil nog eens terugkomen op 
de beroemde module 10. Ik wik mijn woorden, maar 
voor de studiebureaus kan het niet duur genoeg 
zijn. We hebben in Vlaanderen erg veel schoolom-
gevingen en routes naar school die opnieuw zouden 
moeten worden ingericht. De module 10 is verschrik-
kelijk duur. In mijn gemeente gaat het gemiddeld om 
700.000 tot 800.000 euro. Ik denk dat, over het alge-
meen, de problemen aan schoolomgevingen op een 
veel eenvoudiger manier kunnen worden opgelost, 
met veel meer effect op korte termijn. Mijnheer de 
minister, het zou goed zijn als ook die analyse wordt 
gemaakt.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer Peumans, een veilige 
schoolomgeving wordt inderdaad niet bereikt door 
het plaatsen van borden. De problematiek is ruimer 
en gaat ook over infrastructuur en dynamische bor-
den, maar ook over het hele traject dat de scholier 
aflegt. Bij een integrale aanpak volstaat het niet bor-
den te plaatsen en te denken dat daarmee de proble-
men zijn opgelost.

Mijnheer Glorieux, in het verleden hebt u gezegd 
dat borden alleen niet volstaan. Ik heb dat toen ook 
beaamd. Als dat anders is overgekomen, kan ik nog-
maals bevestigen dat we met het plaatsen van borden 
– zeker van vaste – niet alle problemen hebben opge-

lost. In sommige gevallen hebben we mogelijk zelfs 
bijkomende problemen gecreëerd door het plaatsen 
van vaste borden op gewestwegen.

Door het koninklijk besluit van federaal minister 
Landuyt werd de plaatsing van de borden ingevoerd. 
Als beheerder van de gewestwegen moet ik daar uit-
voering aan geven. We zijn erin geslaagd die verant-
woordelijkheid te nemen, in nauw overleg met de 
betrokken politiezones.

Het is heel belangrijk te vermelden dat in het minis-
terieel besluit van 26 april 2004 ook uitzonderingsbe-
palingen staan: ‘Behoudens uitzonderlijke gevallen, 
gerechtvaardigd door de plaatsgesteldheid, moet 
elke schoolomgeving met deze verkeersborden wor-
den uitgerust.’ Slechts in een zeer beperkt aantal 
gevallen is op de Vlaamse gewestwegen geen zone 30 
ingericht, omdat gebruik werd gemaakt van de uit-
zondering.

Een mogelijke aansprakelijkheid, zoals minister  
Landuyt de wereld heeft ingestuurd, doet niet ter 
zake.

Een dag voor ik samen met minister Van Brempt 
de pers heb ingelicht, deed minister Landuyt de uit-
spraak dat hij niet was geïnformeerd over de zone 30. 
Wat ons betreft, heeft minister Landuyt de informa-
tie over de gewestwegen gekregen. Ik ga ervan uit dat 
hij ook over de gemeentewegen werd geïnformeerd.

We hebben onze verantwoordelijkheid genomen, er is 
zeer nauw overleg met de politiezones, en in een aan-
tal gevallen werd gebruik gemaakt van de toegelaten 
uitzondering. We gaan ervan uit dat de betrokken 
federale minister de informatie over de gewestwegen 
heeft. Zijn uitspraak toen was, als u het mij vraagt, 
wat ongelukkig.

Op 31 locaties langs gewestwegen werd geen zone 
30 ingericht. In de meeste gevallen werd deze keuze 
gemaakt omdat de ingang van de school zich in een 
zijstraat bevindt.

We starten met het plaatsen van onbemande came-
ra’s. Ik zal de gedetailleerde lijst van de plaatsen waar 
de camera’s komen zo snel mogelijk aan deze com-
missie bezorgen. We bevinden ons in het najaar, dus 
we hebben de nodige initiatieven genomen.

Het is een terechte vraag of de middelen voor module 
10, voor snelheidsbeperkende en infrastructuuringre-
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pen, goed worden ingezet. Het gaat over artikel 63.01 
van het Vlaams Infrastructuurfonds, dus over 63 mil-
joen euro per jaar. Ik stel vast dat nogmaals aange-
drongen wordt de aan module 10 verbonden studies 
efficiënt te laten gebeuren.

In het kader van de Provinciale Commissie voor 
Verkeersveiligheid zijn er ook mogelijkheden om 
kleinere maatregelen te nemen, die weliswaar grote 
effecten kunnen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om plateaus en verbeterde oversteekvoorzieningen 
voor voetgangers en fietsers. Er zal een vademecum 
voor schoolomgevingen worden opgesteld, dat zal 
dienen als praktische gids en elementen bevat die de 
wegbeheerders in staat moeten stellen te screenen of 
bepaalde schoolomgevingen reeds verkeersveilig zijn 
of  verkeersveilig kunnen worden ingericht en welke 
maatregelen daarvoor kunnen worden genomen.

Mijnheer Glorieux, ik heb het voorstel van de voet-
gangersbeweging bekeken. Test Aankoop zegt dat 
in 27 percent van de onderzochte gevallen in België 
de schoolpoort voldoende zichtbaar is. Ik heb niet 
onmiddellijk gevonden wat de cijfers voor Vlaande-
ren zijn.

Het is een terechte vraag van de voetgangersbeweging 
om de zichtbaarheid van de zone 30 in schoolomge-
vingen te verbeteren. Het is belangrijk dat we zoveel 
mogelijk uniforme typologieën hanteren. Ook hier 
zal verder werk van worden gemaakt. Ook het vade-
mecum schoolomgevingen zal een stap in de goede 
richting zijn.

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de minister, ik noteer 
dat verder wordt gewerkt. We zullen dat natuurlijk 
ook verder opvolgen.

Het is enorm belangrijk te onderzoeken of  de octo-
pus-schoolpoortbakens als veralgemeende uniforme 
typologie kunnen worden ingevoerd. Je kunt echt 
niet naast deze bakens kijken. Elke automobilist is 
er zich van bewust dat hij in een zone komt waar hij 
minder snel moet rijden. Het kan ook op een andere 
manier, maar we moeten de zichtbaarheid van de 
zone 30 verbeteren, zeker op die plaatsen waar de 
zone 30 in de praktijk niet kan worden afgedwongen 
door infrastructuurwerken.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Robert Voorhamme tot 
de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het 
advies van de MiNa-Raad over het stappenplan voor 
de invoering van het energieprestatiecertificaat en het 
ontwerpbesluit energieprestatiecertificaat

Vraag om uitleg van de heer Pieter Huybrechts tot 
de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het ener-
gieprestatiecertificaat voor sociale woningen

De voorzitter: de heer Voorhamme heeft het woord.

De heer Robert Voorhamme: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, de Europese richtlijn van 
december 2002 omtrent de energieprestaties van 
gebouwen, die werd gepubliceerd op 4 januari 2003, 
heeft ertoe geleid dat we in de loop van de vorige 
legislatuur op de valreep, namelijk op 7 mei 2004, 
een Energieprestatiedecreet in het parlement hebben 
goedgekeurd. Ik was zelf  een van de hoofdindieners 
van het voorstel van decreet.

Een en ander was dringend, want ondanks de invoe-
ring in het begin van de jaren negentig van een aantal 
energie- en isolatienormen, bleek uit onderzoek dat 
ook bij gebouwen die daarna werden opgericht, er 
geen verschil merkbaar was met die van een vroegere 
periode. Er moesten dus nieuwe maatregelen worden 
getroffen. Dat werd trouwens ook voorgeschreven 
door Europa. De maatregelen houden verband met 
de norm en de procedures die moeten worden gehan-
teerd.

Een zeer belangrijk onderdeel van het Energiepres-
tatiedecreet is het energieprestatiecertificaat. Ik ken 
immers een beetje de naar een achterpoortje zoe-
kende Belg en Vlaming. Door het certificaat grijpen 
we in op de marktwerking. Dat is de meest efficiënte 
manier om de inwoners ertoe aan te zetten sneller te 
kiezen voor energiezuinige woningen.

Mijnheer de minister, aan dit Energieprestatiedecreet 
hebt u een uitvoeringsbesluit en een stappenplan 
gekoppeld. Er zullen nog andere besluiten volgen. 
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Dat stappenplan houdt in dat het certificaat bij de 
bouw wordt ingevoerd vanaf  1 januari 2006. Vanaf 
2007 wordt het werkelijk gemeten energieverbruik 
van gebouwen voor publieke dienstverlening bij-
gehouden. Vanaf  2008 wordt het certificaat voor 
gebouwen van publieke dienstverlening ingevoerd. 
Datzelfde jaar zou ook een energieprestatiecertificaat 
bij de verkoop van residentiële gebouwen worden 
ingevoerd. Vanaf 2009 zou het worden ingevoerd bij 
de verkoop van niet-residentiële gebouwen en bij de 
verhuur van gebouwen.

Zoals het een goed minister betaamt, hebt u bij 
het begin van de zomer het advies gevraagd van de 
MiNa-Raad. De raad heeft hierop op 15 september 
een aantal bedenkingen geformuleerd. Wat zult u 
met het advies doen? De raad heeft een aantal voor-
stellen gedaan. In het stappenplan staan de huurwo-
ningen op de laatste plaats. Nochtans zou dit volgens 
de MiNa-Raad wel eens de sector kunnen zijn waar 
het vlugst op kan worden ingewerkt. Uit onderzoek 
blijkt bovendien dat de gemiddelde energieprestatie 
in de huursector lager liggen dan bij de eigenaars.

Daarnaast is er ook een sociale overweging. In een 
groot deel van de huursector zitten mensen met een 
niet al te groot budget. Ze huren omdat ze geen eigen-
dom kunnen verwerven. De energieprestaties van 
huurwoningen kunnen doorslaggevend zijn, maar op 
dit moment is daar veel te weinig over bekend.

De rotatie van huurwoningen is gemiddeld veel 
hoger dan van woningen in eigendom. Telkens als 
de woning van eigenaar verandert of  iemand anders 
in de huurwoning intrekt, zou het energieprestatie-
certificaat moeten worden voorgelegd. Mijnheer de 
minister, wat is uw mening daarover?

Een ander punt is dat voorlopers beloond zouden 
moeten worden. Dat betekent dat degenen die tot nu 
toe vrijwillig een energieaudit hebben laten uitvoe-
ren, recht zouden moeten hebben op een beloning. 
Ze zouden een energieprestatiecertificaat moeten 
krijgen. De voorwaarde is dan natuurlijk wel dat het 
gaat om een audit die in orde is.

Ook als het certificaat niet verplicht is, zou dat een 
goede zaak zijn. Doordat een aantal aanbieders 
een energieprestatiecertificaat kunnen bovenhalen, 
komen degenen die dat niet kunnen in een vervelende 
positie terecht. De druk vanuit de immobiliënsector 
en de makelaars zal ervoor zorgen dat er spontaan 
wordt gewerkt met die certificaten. Ik heb eens een 

steekproef  uitgevoerd, en met alle respect die ik hen 
toedraag, moet ik toch zeggen dat degenen die wer-
ken in de immobiliënsector niet de meest geleerde 
mensen zijn. (Opmerkingen)

Ik wou weten wie er eigenlijk op de hoogte was van 
de formaliteiten waarmee ze binnenkort bijkomend 
rekening moesten gehouden bij het verhuren of  ver-
kopen van woningen. Niemand bleek te weten wat 
het energieprestatiecertificaat inhield. Het zou geen 
slechte zaak zijn de mensen te sensibiliseren. Dat zou 
kunnen gebeuren door de voorlopers in te schake-
len.

De MiNa-Raad zegt terecht dat werk moet wor-
den gemaakt van energieprestatiecertificaten. De 
afdwingbaarheid en de controle op de naleving moe-
ten nog worden geregeld. We mogen dat niet uit het 
oog verliezen. Ingeval van een eigendom kan dat 
eventueel worden geregeld via de notaris. Men kan 
eisen dat een certificaat deel uitmaakt van elke ver-
koopakte. Bij een verhuring ligt de zaak anders. Nog-
maals, het is steeds in die gevallen dat het probleem 
zich voordoet.

Er wordt ook gesuggereerd om bijkomende, omka-
derende maatregelen te treffen, omdat de nu inge-
bouwde verlaging van de onroerende voorheffing 
voor lage-energiewoningen natuurlijk een effect 
heeft op degenen die een minimaal KI hebben. Uit 
ervaring weten we dat er in de verhuursector nogal 
wat woningen zijn met een zeer laag KI. Dat punt 
hangt samen met het vorige, namelijk dat over de 
naleving. Een databank van energieprestatiecertifica-
ten zou hierbij nuttig kunnen zijn. De databank zou 
ook vrij consulteerbaar moeten zijn. Aangezien het 
internet een zeer veel gebruikt medium is bij men-
sen die woningen willen kopen, verkopen, huren of 
verhuren, zou het ook nuttig kunnen zijn om over 
die woningen wat meer informatie te geven. Ik verwijs 
naar de discussie die we een paar uur geleden hebben 
gevoerd over de VREG als instrument voor een bench-
marking voor de energieprijzen. Dat instrument wordt 
hoe langer hoe meer gebruikt, ook door de gewone 
consument.

Mijnheer de minister, als indiener van het voorstel 
van decreet volg ik de zaak uiteraard op. U bent 
minister van Energie. Wat denkt u daar zelf  over? Ik 
wil hier niet antwoorden in uw plaats. Waarschijnlijk 
zult u verwijzen naar het probleem van grote aantal 
specialisten dat nodig zal zijn, waardoor u gefaseerd 
tewerk moet gaan.
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Minister Kris Peeters: Dat is niet het enige punt.

De heer Robert Voorhamme: Ik heb daar natuurlijk 
wel oog voor. Dat belet echter niet dat de huidige 
fasering niet herschikt kan worden en dat meer wordt 
ingegrepen waar de nood het hoogst is. Het kan ook 
de bedoeling zijn dat de verhuursector zo lang moge-
lijk verstoken blijft van dit soort regelgeving, maar 
dat kan ik niet geloven.

De voorzitter: De heer Huybrechts heeft het woord.

De heer Pieter Huybrechts: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, geachte collega’s, mijn opmer-
kingen en vragen over het energieprestatiecertifi-
caat liggen bijna volledig in de lijn van die van de 
heer Voorhamme. Ik maak wel voorbehoud bij zijn 
opmerkingen over de vastgoedmakelaars.

Mijnheer de minister, de Europese Unie verplicht 
Vlaanderen tot het introduceren van een energiecer-
tificering van gebouwen. Hiervoor heeft de Vlaamse 
Regering een stappenplan uitgewerkt dat een ener-
gieprestatiecertificaat, het EPC, vanaf 2008 verplicht 
bij het verkopen van een gebouw. Bij verhuring is 
het EPC pas verplicht vanaf 2009. Nochtans hebben 
huurwoningen over het algemeen een slechtere ener-
gie-efficiëntie dan woningen van eigenaars. Logisch 
gezien zouden de huurwoningen de prioritaire groep 
moeten zijn om de gemiddelde energie-efficiëntie 
te verhogen. Daarom lijkt mij het voorstel van de 
MiNa-Raad om het EPC al in 2008 in de sociale ver-
huursector in te voeren, een goede suggestie.

Voorts wenst de Vlaamse Regering de onroerende 
voorheffing op lage-energiewoningen te verlagen. 
Deze maatregel is een goede zaak voor woningen die 
door de eigenaar zelf  worden bewoond. Minder inte-
ressant is dit voor minder goede huurwoningen, met 
een op zich al laag kadastraal inkomen en bijgevolg 
een lage onroerende voorheffing. Hier is het fiscaal 
voordeel te klein om energiebesparende maatregelen 
uit te voeren of om een certificaat aan te vragen.

Mijnheer de minister, hebt u reeds initiatieven geno-
men om het ECP al in 2008 in de socialeverhuursec-
tor in te voeren? Hebt u nog andere bevorderende 
maatregelen genomen om de energieprestaties van 
onder meer, maar niet alleen, sociale woningen te 
verbeteren?

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, u zult 
begrijpen dat ik, als mede-indiener van het voorstel 

van energieprestatiedecreet, hier ook even mijn zeg 
wil doen.

In eerste instantie wil ik mijn verwondering uiten 
over het feit dat het Vlaams Belang plots bezorgd is 
over de goede en vlotte uitvoering van dit decreet. 
Toen het voorstel van decreet ter stemming werd 
voorgelegd in de plenaire vergadering, heeft deze 
fractie tegen gestemd.

De heer Pieter Huybrechts: Dat is informatie op het 
niveau van De Morgen.

De heer Eloi Glorieux: Niet iedereen leest het Pallie-
terke.

Ik hoef  natuurlijk niet uit te leggen dat het Ener-
gieprestatiedecreet een compromis is. Op het einde 
haakte de VLD zelfs af. (Opmerkingen van de heer 
Marc van den Abeelen)

Mijnheer de minister, we moeten toegeven dat het 
jammer is dat het decreet zo laat in werking treedt. 
Januari 2006 was de ultieme datum die door Europa 
was vooropgezet. We kunnen dan ook niet langer 
wachten. Ondertussen stellen we vast dat, zelfs voor-
aleer het decreet goed en wel in werking treedt, de 
inhoud al bijna verouderd is.

Gelet op de huidige olieprijzen, moeten we een 
stap verder durven zetten. De K-waarden die in het 
decreet zijn opgenomen, zouden gerust op 30 of  35 
kunnen worden vastgelegd. Als we het bestaande uit-
voeren, zijn we echter ook al een hele stap verder.

Los daarvan zijn de opmerkingen van de MiNa-
Raad zeer terecht. Als het invoeren van het ener-
gieprestatiecertificaat voor huurwoningen wordt 
uitgesteld tot 2009, dan verzeilen we in de perfide 
situatie dat vooral die burgers die het meest zouden 
kunnen genieten van energiebesparende maatregelen, 
als laatsten aan bod komen.

Mijnheer de minister, bent u bereid om de planning 
aan te passen zodat de mensen die er het meeste 
voordeel uit zouden kunnen putten, ook het eerst 
aan bod komen?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, voor-
eerst wens ik alle geestelijke vaders van dit decreet, 
die zich hier ook hebben geout, van harte te felici-
teren. Het is hun werk dat ik nu mag uitvoeren. Ik 
stel ook vast dat de adviezen van de MiNa-Raad 
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zeer zorgvuldig worden gelezen. Ik ga ervan uit 
dat het advies van een andere raad, waar de heer  
Voorhamme zich jaren voor heeft ingezet, namelijk 
de SERV, ook relevant is.

Mijnheer Voorhamme, u hebt al één element aan-
gehaald waarom we een stappenplan hebben inge-
voerd. We moeten opletten dat er geen tekort is aan 
energiedeskundigen omdat we het decreet te snel 
invoeren. Studies wijzen uit dat, als het energiepresta-
tiecertificaat bij nieuw- en vernieuwbouw, verkoop en 
verhuur en voor gebouwen voor publieke dienstverle-
ning gelijktijdig wordt ingevoerd, het aantal vereiste 
fulltime energiedeskundigen ruim 1.000 bedraagt. 
U hebt oog voor dat probleem. We moeten dan ook 
voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat we kunnen 
beschikken over voldoende energiedeskundigen.

Een tweede reden om gebruik te maken van de uitstel-
periode is het feit dat er nog geen Europese normen 
zijn vastgelegd voor de berekening van de energie-
prestatie van gebouwen en voor het energieprestatie-
certificaat. Het Comité Européen de Normalisation 
is deze normen momenteel versneld aan het ontwik-
kelen. De definitieve goedkeuring van deze normen 
wordt verwacht in de loop van 2006. De omzetting 
in Belgische normen is een federale bevoegdheid en 
wordt ten vroegste verwacht in 2007.

Aangezien de Europese normen en de nationale 
omzetting zowel de te hanteren rekenmethode als 
de te volgen certificatieprocedure beïnvloeden, is 
een gefaseerde invoering aangewezen. Bij een recente 
rondvraag van de Europese Commissie is overigens 
gebleken dat de meeste Europese lidstaten gebruik 
maken van de uitstelmogelijkheid. Het is verrassend 
dat zelfs Nederland, dat al over een certificatensys- 
teem beschikt, de richtlijn niet zal implementeren 
vanaf 2006. Volgens Nederland kan dat niet. Het land 
pleit voor het herbekijken van de richtlijn.

Elke goede minister moet rekening houden met 
goede adviezen. Ik heb er twee ontvangen: een van 
de MiNa-Raad en een van de SERV.

Ik heb reeds argumenten gegeven voor het pleidooi 
voor de gelijktijdige invoering.

Mijnheer Voorhamme, ik begrijp uw vraag naar een 
switch in het stappenplan en naar een snellere invoe-
ring voor een bepaalde categorie. We moeten die 
kwestie eens bekijken. Ik zal alle elementen uit het 
advies van de MiNa-Raad heel zorgvuldig bekijken 
en onderzoeken welke behouden kunnen blijven.

De sancties voor de niet-naleving van energiecertifi-
caten maken voorwerp uit van het voorontwerp van 
energiedecreet.

Minister Van Mechelen heeft vorige week in de Com-
missie voor Financiën reeds een antwoord gegeven 
op de vragen van de heer Sannen over de verlaging 
van de onroerende voorheffing. Het is duidelijk de 
bedoeling om te koppelen. We gaan na of  we niet 
direct verder kunnen gaan op het vlak van de ver-
plichtingen inzake de e-waarden, zodat we een bijko-
mende stimulans kunnen geven.

Ik bevestig dat in de begroting voor 2006 de nodige 
middelen worden ingeschreven voor de ontwikkeling 
van een energieprestatiecertificatendatabank. We zijn 
dus reeds ingegaan op uw vraag.

De voorzitter: De heer Voorhamme heeft het woord.

De heer Robert Voorhamme: Mijnheer de minis-
ter, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben me ervan 
bewust dat u met de zaak bezig bent. Het is bijzon-
der lovenswaardig dat u bereid bent om het idee om 
het laattijdig invoeren in de huursector, nog eens te 
onderzoeken. Ik hoop dat u ons hierover zult infor-
meren. Ik meen dat u het met ons eens bent dat in 
het bijzonder in deze sector een spontaan spin-offef-
fect tot stand kan worden gebracht.

Ik begrijp niet wat de Europese regelgeving nog met 
de zaak te maken heeft. We moesten vanaf  1 janu-
ari 2006 over een wetgeving beschikken. Dat wil niet 
zeggen dat de wetgeving vanaf die datum ook al van 
toepassing moet zijn. Op het vlak van energiepresta-
tienormen lag er al heel veel vast, zelfs de minimum-
score. Ik zie niet in waarom we moeten wachten op 
een algemene Europese norm. Dat lijkt me boven-
dien in tegenstelling met uw eigen opvattingen over 
het energiedossier. U legt in het energiedebat immers 
heel sterk de nadruk op besparingen in energiege-
bruik om te kunnen voldoen aan de Kyoto-normen 
en dergelijke. U bent voorstander van alternatieve 
energievoorzieningen en brengt de kernenergie gere-
geld ter sprake, maar u legt vooral heel sterk de 
nadruk op het belang van het energiebesparend wer-
ken. Ik ga er daarom van uit dat u al het mogelijke 
zult doen om de normen zo snel mogelijk in te voe-
ren. Misschien zult u er vanuit de Vlaamse overheid 
zelfs bijkomende middelen in investeren.

Mijnheer de minister, ik wil u vragen om absoluut 
niet te wachten op de vertragingsmaneuvers vanuit 
Europa en om zeker de Nederlandse regering, die de 
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kwestie blijkbaar op de lange baan wenst te schui-
ven, niet als voorbeeld te nemen. Laten we het goede 
voorbeeld geven. Ik kijk met verlangen uit naar het 
ogenblik waarop u uw onderzoek inzake de huursec-
tor hebt afgerond.

De heer Pieter Huybrechts: Mijnheer Glorieux, het 
Vlaams Belang heeft zich destijds in de commis-
sie verzet tegen uw voorstel van decreet omdat het 
getuigde van een overreglementering – iets wat ken-
merkend is voor Groen!. Die overreglementering 
staat haaks op de voorstellen en opmerkingen die de 
MiNa-Raad nu formuleert. Een gezond en logisch 
voorstel van eender welke partij kan altijd op de 
steun van onze fractie rekenen.

Dat de minister het denkspoor van het eerder invoe-
ren van een EPC in de sociale huursector opnieuw 
wil bekijken, vinden ook wij een goede zaak.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de minister, ik meen 
begrepen te hebben dat 1.000 experts zullen worden 
opgeleid. Daarmee wordt nog maar eens bewezen dat 
een beleid dat effectief  in middelen voorziet om in 
rationeel energiegebruik te investeren, ook een beleid 
is dat jobs creëert. Ik verzoek u om in die richting 
verder te gaan.

U deelt mee dat de timing voor de invoering van een 
energieprestatiecertificaat in andere landen niet veel 
sneller is dan die in België. Het is natuurlijk wel zo 
dat de belabberde graad van de isolatie en van de 
energieprestaties van ons huidige woningenbestand 
ons ertoe noopt een tandje bij te steken. We moe-
ten proberen om de andere landen op dit vlak in te 
halen.

Heb ik goed begrepen dat u de aanbevelingen van de 
MiNa-Raad als dusdanig niet zult volgen?

Minister Kris Peeters: Elk advies, zowel van de SERV 
als van de MiNa-Raad, moet heel grondig worden 
bekeken. De heren Voorhamme en Huybrechts heb-
ben laten weten dat ze de invoering van het stap-
penplan en de opleiding van 1.000 deskundigen 
begrijpen, maar ze vragen me om het stappenplan 
op een andere manier te organiseren, op basis van de 
voorstellen van de MiNa-Raad. Ik heb toegezegd om 
de kwestie te bekijken, en ik zal onderzoeken wat de 
eventuele effecten zijn. Ik heb dus niet beweerd dat ik 
het advies van de MiNa-Raad volledig naast me neer 
zal leggen.

We moeten duidelijk zijn. In de wandelgangen hoor 
ik dat dit een voorbeeld is van een drastische ver-
hoging van de administratieve rompslomp door de 
Vlaamse Regering. Iemand op een ander niveau 
kijkt heel nauwlettend toe op die zaken. Ik wil me 
er dus voor hoeden een administratieve rompslomp 
te creëren door in te gaan op de verzuchtingen om 
een en ander te versnellen voor de huursector. Ik wil 
daarom alle elementen nog eens bekijken.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Johan Deckmyn tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de pro-
blematiek rond de aanleg van nieuwe wegen, de vor-
ming van toezichters, werfleiders en projectingenieurs 
en de controle op de werkzaamheden

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, een gat in het asfalt 
van de noordelijke brug van het viaduct van Vil-
voorde zorgde begin juli voor heel wat verkeershin-
der. Naar aanleiding van dit feit werd in de pers al 
heel wat gedebatteerd over de verantwoordelijkhe-
den bij de aanleg van asfaltlagen, de controle op de 
werken en het goede verloop van werken in het alge-
meen.

In het geval van het viaduct van Vilvoorde werd het 
gat in het wegdek naar verluidt veroorzaakt door het 
feit dat het asfalt aangevreten werd door een kunst-
hars dat eronder werd aangebracht. Deze uitleg werd 
in een artikel op 29 september, door u, als minister 
van Openbare Werken, tegengesproken. U stelde dat 
niet de vriendjespolitiek ervoor heeft gezorgd dat er 
na vijf  jaar grote gaten in het wegdek zaten, maar 
dat de tijdsdruk en een onvoldoende toezicht tijdens 
de werken de grote schuldigen waren.

U hebt naar aanleiding van deze feiten een onder-
zoek laten opstarten. Het definitieve rapport legt 
uit wat de oorzaak was van het afbrokkelen van de 
asfaltlaag. Een van de conclusies luidt dat er ver-
keerde beslissingen werden genomen en dat er een 
gebrek aan controle was. Tijdsdruk zou hiervoor de 
voornaamste reden zijn. U hebt dit via de pers naar 
buiten gebracht.
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Ik vraag me af  hoe we dit alles kunnen rijmen met 
bepaalde premies die worden betaald aan aannemers 
die vroegtijdig klaar zijn met de werken. Enkele jaren 
geleden heb ik immers de hoerastemming opgemerkt 
in verhalen over het viaduct van Vilvoorde dat snel-
ler klaar was dan voorzien. Daarvoor werden enkele 
miljoenen uitbetaald in de vorm van premies. Het is 
contradictorisch dat u achteraf via de pers verklaart 
dat tijdsdruk de oorzaak is van dergelijke proble-
men.

Uit informatie waarover ik beschik, blijkt bovendien 
dat men zich toch niet altijd volledig achter tijds-
druk kan verschuilen. Bij de productie van gietasfalt 
worden er immers steeds monsters genomen die de 
kwaliteit van dit asfalt moeten waarborgen. Blijk-
baar zijn er bij de productie van het gietasfalt voor 
het viaduct van Vilvoorde gewoonweg productiefou-
ten gemaakt. Daarenboven werd er in dit specifieke 
geval ook gerefereerd aan het aanbrengen van een 
verkeerde onderlaag in kunsthars. Volgens de admi-
nistratie Wegen en Verkeer (AWV) en de aannemer 
werd dit foutief  opgelegd door de overheid, alhoewel 
men blijkbaar op voorhand wist dat het aanbrengen 
van het – dure – Engelse kunsthars een ‘fout concept’ 
was.

In een antwoord op een schriftelijke vraag hebt u 
gedeeltelijk tegengesproken dat het om een fout con-
cept ging. U noemde dat een voorbarige conclusie en 
vertelde dat het probleem aan de basis van de gebrek-
kige hechting nog niet voor 100 percent bekend was. 
Dat is in tegenspraak met wat we uit de pers kon-
den vernemen. Ik heb de term ‘fout concept’ niet zelf  
uitgevonden: de kranten citeerden bronnen binnen 
AWV.

U hebt maatregelen aangekondigd om ‘zulke fratsen’ 
niet meer te laten gebeuren. Daarbij wordt gesteld 
dat er onmiddellijk een betere vorming van nieuwe 
en ervaren toezichters, werfleiders en projectingeni-
eurs moet komen. Ook zullen er meer en betere con-
troles komen en een betere voorbereiding.

De conclusies van het rapport dat u hebt aange-
vraagd, dwingen u om uw beleid – en dat van uw 
voorgangers – op het vlak van dergelijke problema-
tiek te herzien. Deze conclusies doen alleszins veel 
vragen rijzen bij de uitvoering van gelijkaardige 
werken overal in Vlaanderen. Ik verwijs hierbij bij-
voorbeeld naar de heraanleg van het viaduct van 
Gentbrugge.

U stelde – na het inzien van de conclusies van het 
onderzoek – dat tijdsdruk en onvoldoende toezicht 
de oorzaak waren voor het ontstaan van de gaten in 
het viaduct van Vilvoorde. Wat zijn de voornaamste 
conclusies die het onderzoek opleverde? Koppelt het 
onderzoeksrapport conclusies aan feiten die verband 
houden met gelijkaardige werken? Welke beleids-
maatregelen hebt u genomen om ‘zulke fratsen’ niet 
meer te laten gebeuren? Welke maatregelen hebt u 
reeds genomen om de betere vorming van nieuwe en 
ervaren toezichters, werfleiders en projectingenieurs 
te garanderen? Werd er opdracht gegeven om een 
nieuwe manier van werken op te zetten bij de voor-
bereiding van dat soort werken? Op welke manier 
wordt dit concreet uitgewerkt?

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, ik wil het niet over de brug van Vil-
voorde hebben; ik heb een andere vraag. Ik begrijp 
dat u daar vandaag misschien niet op kunt ant-
woorden. We hebben hier indertijd een met redenen 
omkleedde motie aangenomen naar aanleiding van 
de beroemde audit in Gent. Herinnert u zich dat 
nog? De afspraak was dat we per 1 oktober 2005 
het nodige inzicht zouden krijgen op welke manier 
de audit, zowel intern als extern, zou worden gehou-
den.

De brug van Vilvoorde is in een ver verleden ook al 
eens hersteld. Dat moet ongeveer tien jaar geleden 
zijn. Het afdelingshoofd van vandaag was toen al op 
post. Ik wil daar niets mee insinueren. Wie de baas is, 
moet verantwoordelijkheid durven dragen. Het gaat 
niet alleen over Vilvoorde, ook in Gentbrugge zijn 
er problemen geweest met het viaduct. U hebt er als 
minister alle belang bij, en ik zeg dit uit bezorgdheid, 
dat er regelmatig een audit wordt gehouden.

Ik heb vernomen dat het toezicht op de werken aan 
de ring rond Antwerpen wordt uitgevoerd door het 
Nederlandse studiebureau Grontmij, omdat wij 
onvoldoende toezichters hebben. Dat kost ons 3 
miljoen euro! Hoeveel toezichters heeft de AWV? Ik 
blijf  erop terugkomen, de grote chefs moeten hun 
verantwoordelijkheid opnemen. (Opmerkingen van 
de voorzitter) 

Ik heb gehoord dat de werken aan de ring zogezegd 
afgerond waren, terwijl dat niet klopte, en dat de 
aannemer zo een bonus kon ontvangen. (Opmerkin-
gen van de voorzitter)
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Het schijnt dat de monsterfiles daarna nog langer 
werden. Ik heb dat niet gecontroleerd. Ik kom daar 
later nog op terug, want ik ben niet voorbereid. Als 
er spelregels zijn, moet iedereen die naleven. Dat 
blijkt in een aantal gevallen niet het geval te zijn. 
Het hoerabericht over de ring was een leugen. De 
beroemde New Jersey-stootbanden moesten nog wor-
den aangebracht, en ik weet niet wat nog allemaal. 
De ring was niet klaar. Als een aannemer zijn bonus 
krijgt, moeten de spelregels nageleefd zijn, anders 
wekken we wrevel bij de andere aannemers.

De voorzitter: Er staat over de audit van bij de admi-
nistratie Wegen en Verkeer een vraag om uitleg op de 
commissieagenda van volgende week. We zullen daar 
dan dieper op ingaan.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, dames 
en heren, de AWV heeft gedurende een tijd effectief  
zonder leidinggevend ambtenaar gezeten. Dat pro-
bleem is nu opgelost. Dat betekent dat een en ander 
met de nodige hoogdringendheid kan worden geor-
ganiseerd.

Mijnheer Deckmyn, ik weet niet of  ik het woord 
‘fratsen’ heb gebruikt.

De heer Johan Deckmyn: U werd in elk geval zo geci-
teerd in de krant.

Minister Kris Peeters: Ik had het in mijn persbericht 
over disfuncties. (Gelach)

Het is in elk geval een woord dat ik weinig zal gebrui-
ken, disfuncties wel, maar het komt op hetzelfde 
neer.

Het rapport van de dienst Interne Audit heeft enige 
zaken naar boven gehaald. De controle op de werf 
en op de gebruikte materialen heeft niet sluitend 
gewerkt. De verkeerde beslissingen en falende con-
troles komen allemaal aan bod. De media hadden 
daar vragen over. De tijdsdruk was een belangrijk 
element. Het niet kunnen gebruiken of functioneren 
van het viaduct heeft natuurlijk verschrikkelijk zware 
gevolgen die zich uitdrukken in files en dergelijke.

Achteraf  bekeken, maar dat is nu gemakkelijk 
gezegd, hadden we beter nog een jaar gewacht. Maar 
de elementen van degeneratie verboden dat. Het was 
niet aangewezen om er nog eens een winter te laten 

overgaan. In normale omstandigheden hadden we 
dit anders moeten aanpakken, met een jaar uitstel 
namelijk. De uitgestippelde oplossing van het hars 
had men grondiger moeten bestuderen. De tijdsdruk 
had een grote invloed op de beslissingen, de controles 
en het concept van 2002.

Het rapport koppelt dit werk niet aan andere werken 
in Vlaanderen. Het is voor mij wel duidelijk, en dat 
is een antwoord op de vragen van de heer Peumans, 
dat uit dit rapport de nodige lessen getrokken moe-
ten worden. Ik zou makkelijk kunnen zeggen dat dit 
dateert van 2002 en dat de oplevering dateert van 
voor mijn tijd, maar ik wil hier lessen uit trekken.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen heb ik aan 
de administratie een gedetailleerd rapport gevraagd 
met mogelijke maatregelen om dergelijke disfuncties 
te voorkomen. De administratie heeft mij een aantal 
maatregelen overgemaakt en voorstellen geformu-
leerd. We kunnen daar volgende week op terugko-
men.

In de loop van de maanden november en december 
zal worden gestart met een opleiding van nieuwe en 
ook ervaren toezichters, waarbij het accent vooral zal 
liggen op de manier waarop de beoogde kwaliteit bij 
werken in uitvoering moet worden bereikt. Dit was 
al gepland voor u deze vraag stelde. We spelen dus 
kort op de bal.

Aan de werking van het controleorganisme Copro 
moet nog worden gesleuteld. We willen een efficiën-
tere werking. Op 16 februari 2006 wordt een kennis-
dag gehouden voor alle werf- en projectingenieurs. 
Meerdere thema’s op het vlak van kwaliteitsbewa-
king zullen daar aan bod komen. Er staat dus al veel 
op stapel. Of dit voldoende is, lijkt me niet evident.

Men moet natuurlijk beginnen bij het bestek. Dat 
moet goed worden opgemaakt, want anders worden 
we achteraf  geconfronteerd met bepaalde fenome-
nen. Als het bestek onvolledig of  niet nauwkeurig 
wordt geformuleerd, vist men achter het net voor de 
bonussen.

Over het bestek willen we een aantal bijkomende 
afspraken maken, in verband met resultaatsverbin-
tenissen en bonussen. Mijnheer Deckmyn, ik denk 
dat we met de nieuwe leidinggevende ambtenaar bij-
komende maatregelen moeten nemen. Een stand van 
zaken zal aan de commissie worden bezorgd.
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De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de minister, er 
blijft een contradictie tussen het geven van bonussen 
aan aannemers die snel klaar zijn met de werken en 
het zich verschuilen achter de tijdsdruk om een aan-
tal wantoestanden goed te praten.

Minister Kris Peeters: Er zal rustig bekeken worden 
wat nog moet worden betaald en op welke manier 
dat zal gebeuren.

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de minister, het is 
dus eventueel mogelijk dat u de bonussen intrekt?

Minister Kris Peeters: U weet dat de voorlopige ople-
vering werd getekend. Achteraf  bekeken, was dat 
beter niet gebeurd. Over de definitieve oplevering 
bestaat nog discussie. Ik zal kijken hoe we de zaak 
kunnen aanpakken. Als naar de rechtbank wordt 
gestapt, wordt een deskundige aangesteld, zijn we 
bezig voor 10 jaar en ontstaat een probleem met ver-
wijlintresten.

Ik wil met kennis van zaken oordelen. Mijnheer 
Deckmyn, maak u geen illusies, ik zal geen bonussen 
uitdelen – als ze niet al uitgedeeld zijn – aan aanne-
mers waarmee ik nu problemen heb.

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de minister, dat is 
een duidelijk antwoord.

Ik ben blij dat u zegt dat een aantal concrete lessen 
getrokken moeten worden uit het onderzoeksrapport. 
Het is belangrijk dat het beleid duidelijke krijtlijnen 
uitzet, want de huidige manier van werken faalt op 
verschillende vlakken. Iedereen heeft er trouwens 
belang bij dat de misverstanden die soms ontstaan 
bij AWV, uit de wereld worden geholpen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Sintobin tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het 
akkoord binnen de Vlaamse Regering over de verbin-
ding Veurne-Ieper en het dossier van de A19

De voorzitter: De heer Sintobin heeft het woord.

De heer Stefaan Sintobin: Mijnheer de voorzitter, 
deze vraag zal bij sommige collega’s misschien over-

komen als een louter West-Vlaamse problematiek. 
Collega’s, we spreken hier over een dossier dat al 
meer dan 30 jaar aansleept, en waarvoor hopelijk een 
oplossing is gevonden.

Na meer dan 30 jaar met alle mogelijke en onmoge-
lijke voorstellen, heeft de Vlaamse Regering eindelijk 
de knoop doorgehakt over de doortrekking van de 
A19 van Ieper naar Veurne. De meerderheidspartijen 
bereikten een akkoord, waarvan de hoofdlijnen door 
de minister-president werden voorgesteld.

Het bestaande bruggencomplex bij het huidige eind-
punt van de A19 in Sint-Jan wordt afgewerkt, om de 
A19 op een vlotte wijze te laten overgaan in de hui-
dige N38 richting Poperinge. De A19 wordt echter 
niet doorgetrokken richting Steenstrate. Dat heeft tot 
gevolg dat de oorlogssite Pilkem Ridge gevrijwaard 
blijft.

Op de N38 komt, ongeveer halfweg tussen de brug 
over het Ieperleekanaal en het kruispunt met de 
N8, een nieuw kruispunt met een aftakking rich-
ting Veurne op een nieuw tracé. Dit nieuwe tracé 
zou worden bepaald door de bedding van de huidige 
Reningsestraat, een oude rechte binnenweg die dun 
bebouwd is. Op een bredere en deels nog te verwerven 
grondstrook zou dus een nieuwe weg worden aange-
legd tussen de Noorderring van Ieper en de Steen-
straat in Zuidschote. Het profiel zou hier tweemaal 
een rijstrook zijn met een derde permanent baanvak 
voor inhaalbewegingen, beurtelings in elk van de 
rijrichtingen. Aan beide zijden van de weg zouden 
ventwegen komen voor lokaal verkeer en afleiding 
van onderbroken landbouwwegen.

Het is de bedoeling om in een zo recht mogelijke 
lijn de aansluiting te maken tussen de Steenstraat in 
Zuidschote en de bestaande N8, ongeveer halverwege 
tussen Woesten en Oost-Vleteren, bij het gehucht 
Tempelaere. Hiertoe is al een corridor van 500 meter 
breed afgebakend. Er moet echter nog een beslissing 
worden genomen. Vanaf dit punt zou de nieuwe snel-
weg het tracé van de bestaande N8 volgen, eveneens 
op een profiel van tweemaal een rijstrook, plus een 
derde permanente inhaalstrook en ventwegen. Vanaf 
hier komen er langs beide zijden ook fietspaden.

Rond Hoogstade is het tracé nog niet bepaald. Men 
lijkt de beslissing over te laten aan het gemeentebe-
stuur van Alveringem. Tussen Hoogstade en Veurne 
zouden op de kruispunten Nieuwe Herberg en Weg 
op Beauvoorde de nochtans nieuw geplaatste ver-
keerslichten verdwijnen met het oog op een vlotte 
doorstroming.



-38-Commissievergadering C18 – OPE2 – 11 oktober 2005

Voor de aansluiting op de E40 in Veurne zou er ter 
hoogte van het bakkerijmuseum een nieuwe tunnel 
komen voor het lokale verkeer richting Veurne. De 
aansluiting op de E40 zou veiliger en vlotter worden 
gemaakt door de op- en afritten van de E40 aan de 
andere zijde van de N8 te leggen waardoor minder 
kruisingen ontstaan.

Het plan zoals het nu voorligt, staat mijlenver van de 
vorige scenario’s, gaande van de rechte doortrekking 
van de A19, ooit de eis van de VLD aan de Westkust, 
tot het paarse akkoord van december 2001 waarin 
werd gepleit voor een doortrekking tot Steenstraete, 
doorheen Pilkem Ridge, om vervolgens de verbin-
ding naar de N8 te maken. Door nu te kiezen voor 
de optimalisering van de bestaande verbinding kiest 
de Vlaamse Regering duidelijk voor het behoud van 
het oorlogserfgoed en het landschap. Alle werken 
zouden tegen 2013 achter de rug moeten zijn.

Mijnheer de minister, wanneer wordt het concrete 
tracé voor de verbindingsweg tussen de Steenstraat 
in Zuidschote en de bestaande N8 bepaald? Het gaat 
hier om een uitgesproken landbouwgebied waar 
momenteel een ambitieus ruilverkavelingsproject in 
uitvoering is. Hoe zal de doorkruising van dit project 
worden opgelost?

Zijn de procedures voor de verschillende onderdelen 
al gestart? Is er voor de volgende jaren al een con-
crete timing voor de verschillende procedures? Kunt 
u hier wat meer toelichting over geven? Welke kredie-
ten zullen worden ingeschreven in de begroting 2006 
en voor welke doeleinden? Is er al een raming van de 
totale kostprijs van dit akkoord?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, col-
lega’s, ik heb een uitgebreide schriftelijke versie van 
mijn antwoord bij, maar ik zal mijn antwoord hier 
mondeling kort houden omdat er zo dadelijk nog een 
speciale ministerraad start over Zaventem.

Er is een studie opgestart. Voor meer details verwijs 
ik naar de schriftelijke versie van het antwoord die ik 
u zal bezorgen. Er is een eerste contact geweest met 
het ruilverkavelingscomité. Meer details vindt u in 
mijn schriftelijk antwoord dat ik laat bezorgen.

U vroeg naar de procedures rond de verschillende 
onderdelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen het gedeelte tussen Ieper en Woesten enerzijds en 
het gedeelte tussen Woesten en Veurne anderzijds. 
In het schriftelijke antwoord wordt het MER verder 
toegelicht.

Op het programma 2006 zal een bedrag ingeschre-
ven worden voor de opmaak van een plan-MER. 
Tevens wordt in het kader van het project ‘wegwer-
ken gevaarlijke punten’ de aanbesteding opgenomen 
van het project N8 Europalaan met de Albert-I-
Laan, wellicht in het najaar van 2006. De kostprijs 
voor het nieuwe tracé tussen Ieper en Woesten wordt 
geraamd op 23 miljoen euro. Deze eerste raming zal 
bij de verdere ontwikkeling van de plannen uiter-
aard worden bijgesteld. De aanpassing van de ver-
binding Woesten-Veurne wordt op 24 miljoen euro 
geraamd, inclusief  onteigeningen. Er is momenteel 
geen raming voor de te nemen maatregelen in Pope-
ringe en Diksmuide.

De voorzitter: De heer Sintobin heeft het woord.

De heer Stefaan Sintobin: Mijnheer de minister, 
ik dank u voor het antwoord. Het is niet uw ver-
antwoordelijkheid, maar 30 jaar studies hebben de 
belastingbetaler een pak geld gekost. Het is dan ook 
wraakroepend dat er nu een oplossing komt die nooit 
eerder op de tafel lag.

Ik vraag maximale aandacht voor de geplande ont-
eigeningen. Er is heel wat ongerustheid bij de bewo-
ners. Sommigen die dachten op het tracé te liggen, 
hadden al maatregelen genomen. Nu blijkt echter dat 
een compleet nieuw traject wordt uitgestippeld.

Ik vraag ook dat er over het volledige tracé van de 
verbinding werk wordt gemaakt van een georgani-
seerde kavelruil. De aanleg van een bypass en het 
verminderen van toegangsmogelijkheden tot de N8 
veroorzaken belangrijke structurele problemen bij 
landbouwbedrijven. Door het doorsnijden van gron-
den komen hectaren land plots veel verder van het 
bedrijf  te liggen. Een kavelruil is ons inziens dan ook 
noodzakelijk.

We zijn altijd voorstander geweest van een ander 
tracé, maar we kunnen ons wel terugvinden in dit 



-39- Commissievergadering C18 – OPE2 – 11 oktober 2005

voorstel van de Vlaamse Regering. Er moet wel wor-
den voorkomen dat er naast de nieuwe weg allerlei 
verkavelingen, bedrijven en winkels komen. We reke-
nen er dan ook op dat daartoe waarborgen worden 
ingebouwd als de nieuwe weg wordt ingepast in de 
structuurplannen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________
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