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Waarnemend voorzitter: de heer Frans Peeters, onder-
voorzitter

Vraag om uitleg van de heer Eloi Glorieux tot mevrouw 
Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, 
Sociale Economie en Gelijke Kansen, over de intelli-
gente snelheidsbegrenzer

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, collega’s, het is algemeen 
erkend dat overdreven snelheid de voornaamste oor-
zaak van ernstige verkeersongevallen is. Statistie-
ken tonen aan dat in België ieder jaar ongeveer 380 
mensen om het leven komen en 1500 zwaargewond 
raken bij ongevallen waarbij te snel rijden een recht-
streekse rol speelt. Bestuurders die 65 kilometer per 
uur rijden waar het andere verkeer 50 kilometer per 
uur aanhoudt, en dus een kwart sneller rijden, lopen 
ongeveer 6 keer meer risico bij een ongeval betrok-
ken te worden.

Vrachtwagens vanaf  3,5 ton zijn verplicht uitgerust 
met klassieke vaste snelheidsbegrenzers die de ben-
zinetoevoer afsluiten bij te hoge snelheid. Dergelijke 
begrenzers zijn efficiënt op autowegen, maar ze belet-
ten niet dat trucks te snel rijden in de bebouwde kom 
of  in een zone 30, plaatsen waar de gevaren voor 
de zachte weggebruikers het grootst zijn. Daarvoor 
heeft men intelligente snelheidsbegrenzers nodig die 
zich automatisch aanpassen aan de snelheidslimiet 
van de weg waarop het voertuig zich bevindt.

Al in 2003 werden proefprojecten opgestart, onder 
andere in Gent en Leuven, in samenwerking met het 
Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid, afge-
kort het BIVV. In Gent testte men een systeem dat 
bij de overtreding van de maximumsnelheid tegen-
druk geeft in het gaspedaal waardoor de bestuurder 
duidelijk voelt dat hij te snel rijdt. Als hij dat per 
se wil, kan hij het gaspedaal toch verder indruk-
ken. Uit de proefritten bleek dat er in de zones 50 
en 90 beduidend trager werd gereden met intelligente 
snelheidsaanpassing, afgekort ISA, dan zonder. De 
bestuurders waren tevreden over hun rijprestatie, 
hoewel ze een zekere frustratie ondervonden door 
die actieve gaspedaal, die werd als iets hinderlijks 
bestempeld.

In Leuven testte men een informatief systeem waarbij 
de snelheidslimieten via GPS worden doorgestuurd 
naar een handcomputer of  PDA. De bestuurder 
krijgt een continue aanduiding van de maximaal 
toegelaten snelheid op zijn PDA. Bij het overschrij-
den van die limiet veranderen de cijfers van kleur en 
volgt er een piepsignaal. Hij kan zelf  kiezen of hij dit 
signaal negeert en blijft doorrijden, of  zijn snelheid 
tempert. Ook bij deze proef  bleken de bestuurders 
gemiddeld trager te rijden met dan zonder intelli-
gente snelheidsaanpassing. Het ISA-effect was het 
grootst in de zones 30 en kleiner in de zones 50 en 90. 
In tegenstelling tot Gent waren de testchauffeurs in 
Leuven niet gefrustreerd door het systeem.

Volgens het BIVV bestaat er een draagvlak voor de 
invoering van een informatief  ISA-systeem. 70 per-
cent van de ondervraagden zou geen bezwaar hebben 
en is bereid te betalen om het systeem in hun voer-
tuig te installeren. Maar daarmee zijn we er nog niet. 
Er is een digitale databank nodig met alle nationale 
en regionale snelheidslimieten die regelmatig kan 
worden geüpdatet.

In deze legislatuur is de ISA ondertussen drie maal 
ter sprake gekomen. In antwoord op de actuele 
vraag van de heer Daems van 19 januari 2005 zei u, 
mevrouw de minister, te zullen nagaan in hoeverre 
maximumsnelheden op digitale kaarten kunnen 
worden geplaatst. In antwoord op de vraag om uit-
leg van de heer Van den Heuvel van 14 april 2005, 
antwoordde u dat u een onderzoeksopdracht naar 
de ISA heeft ondertekend. Bij de bespreking van 
uw beleidsbrief  op 2 december 2005 hebt u aange-
kondigd dat er een haalbaarheidsstudie zou worden 
uitgevoerd voor de opmaak van een snelheidskaart. 
Deze haalbaarheidsstudie werd ruim een jaar geleden 
toegewezen. Wat is de stand van zaken?

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het woord.

Minister Kathleen Van Brempt: Mijnheer Glorieux, 
de studie waarover u het hebt, namelijk ‘Krachtlijnen 
voor het leveren van snelheidsinformatie in functie 
van het toekomstig opstellen van een snelheidsdata-
bank’, is opgestart op 1 augustus 2005. Die studie 
moet een realistische inschatting geven van de haal-
baarheid van de opbouw van een snelheidsdatabank 
voor het volledige Vlaamse wegennet. In die hoeda-
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nigheid moet de studie gegevens in kaart brengen 
die in deze snelheidsdatabank moeten worden opge-
nomen. Eveneens moeten alle beslissingsprocessen, 
regelgeving, procedures ter wijziging van die gege-
vens worden geïnventariseerd. Ook moet er weerge-
geven worden welke problemen kunnen optreden bij 
het verzamelen van de data alsook bij het invoeren 
van wijzigingen in de databank. De doelstelling is 
uiteraard om voor deze problemen oplossingsge-
richte maatregelen voor te stellen.

Twee van de drie delen zijn reeds voltooid in de 
onderzoeksfase. Een eerste deel geeft een overzicht 
van de benodigde data en de technische voorwaarden 
waaraan de snelheidsdatabank moet voldoen. Het 
tweede deel geeft een overzicht van de bestaande pro-
cedures. Het derde deel bestaat uit een enquête, ver-
stuurd naar alle Vlaamse gemeenten om onder meer 
een duidelijk zicht te krijgen op de gebruikte proce-
dures van snelheidsaanpassing en de wijze waarop 
deze aanpassingen worden bewaard, op papier of 
digitaal.

Een week geleden waren een tweehonderdtal enquê-
teformulieren terug aan de onderzoekers overge-
maakt. Van de twaalf  grotere steden kwamen negen 
enquêteformulieren ingevuld terug. Die enquêtes 
worden op dit moment nog verder verwerkt.

De eerste resultaten voor de hele studie zullen op 3 
juli, tijdens een werkvergadering, worden voorge-
steld. De oplevering van de volledige studie zal in het 
najaar van 2006 gebeuren. De studie wordt uiteraard 
wel op de voet gevolgd, maar zo lang ze niet is opge-
leverd, kan ik geen resultaten meedelen.

Tijdens de studie hebben we de heer Jan Juslén, een 
medewerker van de Finse wegenadministratie, uitge-
nodigd. Finland is vandaag het enige Europese land 
waar met een digitale snelheidskaart wordt gewerkt. 
In Finland maakt de snelheidsdatabank deel uit van 
de National Road Database. De databank werd vol-
tooid in 2004 en in de periode 2005-2006 gebeurde 
een update.

De databank is opgesteld in opdracht van de Finse 
wegbeheerder, met de bedoeling om intelligente 
transportsystemen te promoten. De levering van de 
data gebeurt door publieke organisaties. De kosten 
vallen ten laste van deze organisaties of  instellin-
gen. Het gebruik van de databank is vrij voor alle 
publieke organisaties en diensten. Voor commerciële 

doeleinden kan de databank ook worden gebruikt, 
maar hiervoor worden tarieven gehanteerd.

Ter illustratie wil ik nog meegeven dat de kosten 
voor de opbouw van de databank in Finland 7 mil-
joen euro bedroeg. De jaarlijkse operationele kost 
bedraagt 1,2 miljoen euro. Dat geeft een eerste indi-
catie. Het is dus wachten op de definitieve resultaten 
van de studie in het najaar.

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mevrouw de minister, bedankt 
voor uw antwoord. Ik meen daaruit op te kunnen 
maken dat u nog weinig over de concrete resultaten 
kunt zeggen, omdat de studie pas in het najaar zal 
worden opgeleverd. Dat is ruim twee jaar na de start. 
Ik hoop dat het een heel goede studie zal zijn, want 
de beschikbare tijd is ruim bemeten.

De kostprijs voor het opstarten van het systeem in 
Finland bedroeg 7 miljoen euro. Ik kan me voorstel-
len dat het inderdaad heel veel geld kost. De kosten 
en baten moeten worden afgewogen. Als uit de resul-
taten van de studie duidelijk zou blijken dat het een 
wezenlijke impact kan hebben op het aantal verkeers-
ongevallen, boeken we als samenleving een enorme 
winst. De kostprijs moet daaraan worden getoetst.

Ik kijk uit naar de resultaten. Ik hoop, als het sys-
teem haalbaar blijkt, dat het snel zal worden inge-
voerd, zodat het een bijdrage kan leveren aan het 
terugdringen van de ongevallen in Vlaanderen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Johan Sauwens tot 
mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van 
Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, over 
het aantal reizigers van De Lijn

De voorzitter: De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, collega’s, we hebben al enkele 
malen van gedachten gewisseld over de wijze waarop 
het aantal reizigers bij De Lijn wordt berekend.

In het recent gepubliceerde jaarverslag van De Lijn 
stelt mevrouw Lieten: ‘In de jaren ’90 haalden we 
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jaarlijks zowat 220 miljoen klanten, in 2005 was dat 
ruim het dubbele: bijna 450 miljoen. Het leeuwendeel 
daarvan zijn abonnees, onze trouwe reizigers, en dat 
aantal blijft stijgen. Nooit eerder gingen zoveel abon-
nementen over de toonbank. Die groei houdt aan, 
zodat we de komende jaren ongetwijfeld de kaap van 
het half  miljard reizigers zullen ronden.’

Steeds meer waarnemers hebben vragen bij de stel-
ling dat het vermelde aantal reizigers een zekerheid 
is. Mevrouw de minister, u weet dat ook in het par-
lement hierover regelmatig kritische opmerkingen 
worden geformuleerd. Zelfs voor iemand die het 
dossier van op enige afstand bekijkt, is het duidelijk 
dat er iets schort aan de ramingen. De ramingen zijn 
gebaseerd op aanrekeningen van het begin van de 
jaren negentig, toen een abonnement vrij duur was 
en pas nuttig werd als men een voldoende aantal 
verplaatsingen deed. Mevrouw de minister, zowel u 
als mevrouw Lieten blijft doen alsof  er niets aan de 
hand is en het aantal reizigers maar blijft stijgen.

Het aantal reizigers wordt voor twee derde bepaald 
door het aantal abonnementen. Daarvoor gebruikt u 
de klassieke aanrekeningen van 90 ritten per maand 
in een stadsgebied en 52 in een landelijk gebied. Die 
berekeningen dateren van de tijd dat een abonnement 
nog redelijk duur was. Die cijfers kwamen toen over-
een met het reële gebruik, zoals bleek uit onderzoek. 
Tot op vandaag, en we hebben daar herhaaldelijk 
naar gevraagd, is er ons geen enkel geobjectiveerd 
telsysteem meegedeeld. Nochtans is het voor onze 
fractie erg belangrijk dat we de return kennen van de 
aanzienlijke sommen die we in het openbaar vervoer 
investeren.

De Lijn pocht nogal eens met haar aantal reizigers. 
Wij vinden het aantal reizigers geen doel op zich. 
We vinden het belangrijk om het alternatief  van het 
openbaar vervoer aantrekkelijk te maken en men-
sen uit de auto te doen stappen. Volgens ons is er in 
Vlaanderen ook geen degelijk onderzoek gebeurd 
naar de weerslag op de modal split van de enorme 
input gedurende de voorbije vijftien jaar, financieel 
en organisatorisch, voor een beter stads- en streek-
vervoer. In hoeverre laten mensen effectief  de auto 
staan en gebruiken ze het openbaar vervoer? Daar-
over zijn heel weinig berekeningen gemaakt.

Eind 2005 waren er in Vlaanderen 35 gemeenten die 
aan alle inwoners van bepaalde leeftijdscategorieën 
gratis netabonnementen verschaften. Ze hebben de 
vorm van een magnetisch vervoerbewijs dat per rit 

moet worden ontwaard. In 2005 waren er 1.310.000 
ontwaardingen en in 2004 1.350.000. Na verrekening 
komt dat neer op 20 en 22 ontwaardingen per jaar 
per gratis abonnement. We halen dat uit de cijfers die 
u ons hebt verschaft. Dat zijn reële cijfers over abon-
nementen die gratis worden verstrekt.

Aan de andere kant blijven u en De Lijn voor abon-
nementen rekenen met 1080 ritten in de stad en 624 
op het platteland. Dat vormt een probleem. We 
moeten toch weten of  de triomfberichten reëel zijn. 
Straks komen we uit op een half  miljard of  op 600 
miljoen reizigers. Iemand heeft berekend dat dat aan-
tal reizigers fysiek of materieel zelfs niet in de bussen 
en trams past, want zoveel plaatsen zijn er niet in het 
openbaar vervoer. Het wordt hoe langer hoe meer 
een hilarisch verhaal. Het aantal abonnementen is 
enorm toegenomen en we stellen vast dat ongeveer 
de helft ervan gratis wordt verstrekt of tegen een heel 
laag tarief.

Over het aantal abonnementen heb ik regelmatig vra-
gen gesteld. In december 2005 werden 68.546 abon-
nementen of  bijna 19 percent van het totaal gratis 
verstrekt. Ongeveer 67.000 abonnementen werden 
verstrekt aan een sterk verlaagde prijs. Het gaat om 
abonnementen aan 25 euro voor WIGW’s en aan 
12,5 voor de VDAB-jobpas voor trajectbegeleiding. 
Daarnaast zijn er de derde betalers: gemeenten die 
kortingen van 25 tot 75 percent op abonnementen 
geven aan hun inwoners. Bijna de helft van alle abon-
nementen wordt dus gratis of bijna gratis ter beschik-
king gesteld. Bovendien blijkt uit berekeningen die 
gebaseerd zijn op uw cijfers dat het totale aantal ont-
waardingen neerkomt op 20 tot 22 per jaar, maar u 
blijft doorrekenen met meer dan 1000 in stadsgebied 
en meer dan 600 in landelijke gebieden. Er is dus een 
probleem.

Zult u deze informatie aan het parlement en aan de 
bevolking blijven verstrekken of  zult u maatregelen 
nemen om dergelijke informatie in de toekomst te 
vermijden?

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, collega’s, ik sluit me heel 
graag aan bij de vraagstelling van de heer Sauwens. 
Hij heeft op een goede manier verwoord wat min-
stens een deel van de collega’s in dit parlement en in 
deze commissie verontrust. De VLD heeft hierover in 
het verleden al regelmatig vragen gesteld. We hebben 
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gevraagd of de cijfers uit de jaarrapporten en derge-
lijke realistisch zijn. Het stoort ook ons dat met de 
natte vinger een aantal ritjes per abonnement wordt 
toegekend, terwijl men er geen weet van heeft hoe 
alles in de realiteit te werk gaat en hoe de reizigers 
verdeeld zijn.

Ik zal het betoog van de heer Sauwens niet herha-
len. Er is ook weinig aan toe te voegen. Ik stel u 
wel een aantal concrete vragen. Hoe staat het met 
het fameuze registratiesysteem waar u al een aantal 
maanden de mond van vol hebt? Een aantal weken 
geleden waren we verheugd te kunnen vaststellen dat 
u werk maakt van een oplossing via een zogenaamde 
holding. Daarbij zou in samenwerking met de privé-
sector in budgetten worden voorzien zodat u de 
nodige 60 miljoen euro niet uit de begroting bij moet 
vragen, maar dat u kunt werken via een lening waar-
van de rente kan worden terugbetaald met reclame-
inkomsten. Hoe ver staat het concreet? Zijn er al 
studies voorhanden? Hoe ver staat het met de studies 
van de NMBS en van De Lijn over het registratiesys-
teem? Wat zijn de haalbaarheid en de timing ervan? 
Zullen wij dit nog gerealiseerd zien tijdens deze legis-
latuur of ziet u dat niet langer zitten? Ik hoop dat het 
systeem iets is voor volgend jaar of  het jaar nadien, 
want voor mij is het een conditio sine qua non om 
te kunnen spreken over cijfers bij De Lijn. Het kan 
anno 2006 niet dat aan de hand van nattevingerwerk 
cijfers op de abonnementen worden gekleefd.

Mevrouw de minister, wat is de stand van zaken? 
Wanneer wordt in een praktische invulling van 
het registratiesysteem voorzien zodat kan worden 
gemeten wie, waar, om welk uur op een bus of  tram 
stapt?

De voorzitter: De heer Vandenbroucke heeft het 
woord.

De heer Joris Vandenbroucke: Mijnheer de voorzit-
ter, ik wil me graag aansluiten bij deze vraag. De 
heer Sauwens stelde trouwens exact dezelfde vraag 
tijdens de commissievergadering waarop de evaluatie 
van het decreet Basismobiliteit besproken werd. Uit 
het antwoord van de directeur-generaal kon ik toch 
niet opmaken dat De Lijn puur aan nattevingerwerk 
of  bewust aan desinformatie zou doen. Mevrouw 
Lieten vertelde dat de verplaatsingen exact kunnen 
worden nagegaan van reizigers die per reis een pro-
datakaart ontwaarden. Voor de abonnementen wordt 
gewerkt met forfaits die al 15 jaar dezelfde zijn. Er is 
met andere woorden een correcte vergelijkingsbasis 
nodig.

Uit het antwoord van mevrouw Lieten heb ik opge-
maakt dat De Lijn zelf  ook graag over meer tastbare 
gegevens zou beschikken. Er wordt gewerkt aan het 
Retibo-project dat staat voor registratie, ticketing en 
boordcomputer. Daarbij zou in een ideale situatie 
iedere reiziger die de bus betreedt of  verlaat kunnen 
worden geteld. Daar staat echter een heel belangrijke 
en omvangrijke investering tegenover.

We moeten ons afvragen of  het voor ons in orde is 
om te blijven werken aan de hand van de huidige cij-
fers, die volgens mij wel een goede vergelijking met 
het verleden toelaten en onweerlegbaar aantonen 
dat er sprake is van een grote stijging van het aan-
tal reizigers op de bussen. Het volstaat trouwens om 
zelf  eens de bus te nemen om dezelfde vaststelling te 
doen. Of vinden we het nodig dat elke rit exact wordt 
geteld? En zijn we in dat geval bereid om de nodige 
middelen ter beschikking te stellen aan De Lijn? Ik 
kende graag het standpunt van de minister hierover.

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het woord.

Minister Kathleen Van Brempt: Mijnheer de voorzit-
ter, ik kan niet anders dan een aantal antwoorden te 
herhalen die ik reeds op vorige vragen gaf, want ze 
zijn van ongelooflijk en essentieel belang in deze dis-
cussie.

De methode voor het berekenen van het aantal reizi-
gers is als bijlage opgenomen in de beheersovereen-
komst 2003-2009 tussen de Vlaamse Regering en De 
Lijn. Dezelfde methodiek werd ook opgenomen in 
de vorige beheersovereenkomst, bij de start van De 
Lijn in 1991. Mijnheer Sauwens, u kent die trouwens 
zeer goed, want u hebt deze afspraken gemaakt.

Bij herhaling heeft de directeur-generaal van De Lijn 
de methodiek toegelicht. In heel veel publicaties staat 
ook opgesomd wat die methodiek precies inhoudt.

Ontwaardingen met de magneetkaart, biljetkaart 
en Omnipas 65+, of  met andere woorden alle gra-
tis abonnementen, worden geregistreerd en geteld. 
Ze worden niet met een forfait berekend. De andere 
abonnementen worden wel met een forfait per maand 
berekend. Het gaat om een forfait per type abon-
nement en niet om een ruwe vuistregel. Laat staan 
dat het om nattevingerwerk zou gaan, mevrouw 
De Ridder, tenzij dat u ervan uitgaat dat de heer  
Sauwens in de jaren negentig aan nattevingerwerk 
deed.

Het enige wat ik verder nog als houvast heb, is een 
onderzoek dat werd uitgevoerd in 2002 over het 
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gebruik van abonnementen. Het onderzoek toont 
aan dat het forfait, dat natuurlijk een schatting is, 
een goede orde van grootte heeft. Ik heb altijd gezegd 
– en zal ook blijven zeggen – dat ik de forfaits op dit 
moment niet eenzijdig zal veranderen, omdat ik dan 
elke vergelijkingsbasis met de voorgaande jaren zou 
missen.

Wat vertellen de cijfers ons nu? Het gaat om een 
vrij abstract cijfer: 400 of  450 miljoen. Andere ver-
voersmaatschappijen rekenen aan de hand van een 
volledig traject. Wij rekenen aan de hand van elke 
overstap. Dat is een keuze. Het blijft een abstract cij-
fer, maar dat cijfer geeft wel de relatieve verhouding 
en de relatieve stijging over de afgelopen jaren weer. 
U kunt beweren dat er geen stijging is, maar vol-
gens mij kunnen we er niet naast kijken. Nederland 
komt trouwens kijken naar ons systeem van open-
baar vervoer dat in een Nederlands onderzoek wordt 
omschreven als: ‘bijzonder succesvol in het kader van 
verhoogd aanbod en verhoogd aantal reizigers’.

Het klopt dat we geen exacte cijfers hebben over de 
modal split en het is misschien zinvol om daarover 
een onderzoek op te starten. Het enige wat we heb-
ben zijn de recente VRIND-cijfers die vorige week 
werden gepubliceerd. Daaruit blijkt voor de tweede 
keer op rij dat er op gewestwegen een kleine knik in 
de evolutie van het personenvervoer is. Dat is uniek 
in Europa. We realiseren wel een modal split die 
gedeeltelijk op conto van het regionaal openbaar 
vervoer en gedeeltelijk op conto van het treinvervoer 
te schrijven valt.

Vind ik de bestaande methode van rekenen fantas-
tisch? Neen, natuurlijk vind ik dat niet. Er zijn veel 
tekortkomingen. Deze minister zal degene zijn die 
ervoor zorgt dat er echt geregistreerd wordt. Daar 
zijn we nu mee bezig. We zijn al lang op zoek naar 
middelen, want er is heel veel geld nodig, niet alleen 
voor de registratie, maar ook voor een nieuw ticke-
tingsysteem. Bovendien hebben alle ministers van 
Mobiliteit van dit land afgesproken om een ééntic-
ketsysteem uit te bouwen. Dat sluimert al jaren. Ook 
de klanten zijn al jaren vragende partij. Het proto-
col daarover werd ondertekend. Het betekent dat we 
overgaan tot één format. De MIVB werkt al langer 
aan een nieuw ticketingsysteem en zal er ook eerder 
een hebben. Het zou te gek zijn dat er verschillende 
softwareformats worden ontwikkeld waardoor een 
incompatibiliteit ontstaat. Er werd afgesproken dat 
er één ticket komt dat contactloos is en dat verschil-
lende gegevens kan dragen, want voor De Lijn is de 
exacte registratie altijd heel belangrijk geweest.

De exacte registratie is belangrijk voor de overheid 
opdat ze goed kan monitoren en voor de openbaar-
vervoersmaatschappij opdat ze aan modern manage-
ment kan doen. U weet dat het een heel duur systeem 
betreft, dat er zware investeringen nodig zullen zijn 
en dat de investeringsbudgetten van De Lijn op dit 
ogenblik onvoldoende zijn om alles te financieren. 
Daarom zijn we op zoek naar alternatieven. Voor-
lopig zijn we vooral bezig met het leggen van de link 
tussen de opbrengsten van de reclame en de verbe-
tering van de kwaliteit van het openbaar vervoer. 
In eerste instantie zetten we in op de ticketing en de 
registratie.

Mevrouw De Ridder, het is nog veel te vroeg voor 
de modaliteiten. We zijn er volop mee bezig, ze zijn 
afhankelijk van de modaliteit van het éénticketsys-
teem. Zo kunnen we samen met de NMBS de ont-
wikkeling van het systeem uitbesteden aan de markt 
of  kunnen we enkel afspraken maken over een for-
mat waarna elke vervoersmaatschappij zelf  aan 
de ontwikkeling zal beginnen. Dat is werk voor de 
komende maanden.

U vraagt me wanneer we de registratie zullen invoe-
ren. Voor mijn part gebeurt dat zo snel mogelijk, 
maar u begrijpt dat het om een heel grote investering 
met een grote impact gaat. Net zoals bij andere grote 
beleidsbeslissingen, vind ik dat we ons vooral goed 
moeten voorbereiden en dat het systeem goed moet 
functioneren. Ik zal er alles aan doen om het tijdens 
deze legislatuur ingang te doen vinden zodat we ein-
delijk exact kunnen tellen.

Mijnheer Sauwens, wat kan er gebeuren bij die exacte 
telling? Misschien constateren we dat De Lijn 350 
miljoen reizigers heeft of  misschien zijn het 600 mil-
joen reizigers. Ik weet het echt niet. Dat moet nog 
blijken. Ik vrees dit debat absoluut niet, maar u hoeft 
mij niet te vragen om de forfaits zomaar te veran-
deren want ik weet niet op basis waarvan dat moet 
gebeuren. Nu hebben we ten minste het voordeel van 
de vergelijkbaarheid met de vorige jaren.

De voorzitter: De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens: Mevrouw de minister, uw 
antwoord is hilarisch. Dat zal de volgende weken 
en maanden blijken. Ik citeer uit een onderzoek dat 
het Nederlandse ministerie voor Verkeer en Water-
staat in april van dit jaar heeft laten publiceren. Het 
gaat over een benchmark van het openbaar vervoer 
Vlaanderen. ‘Bij De Lijn wordt sinds 1991 voor 
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abonnementsreizigers een forfaitair toerekenings-
systeem gehanteerd van 90 verplaatsingen voor een 
abonnementhouder uit de stad en 52 voor een abon-
nementhouder uit de streek. De vraag is of  dit nog 
steeds realistische toewijzingen zijn. Het aantal abon-
nementen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat is 
het gevolg van de grote prijsdaling, extra gebruiks-
gemak, goede marktering, invoering netabonnemen-
ten enzovoort. Het gebruikte toerekeningssysteem is 
dus wellicht achterhaald waardoor een deel van de 
gepubliceerde cijfers inzake reizigersstijging wellicht 
te rooskleurig is voorgesteld.’

Mevrouw de minister, mijn fractie vraagt geen duur 
registratiesysteem. Er bestaan heel eenvoudige tech-
nieken. Zoals wordt gepeild naar kiesintenties, kan 
met gerichte face-to-facebevragingen perfect worden 
nagegaan hoeveel verplaatsingen een abonnement-
houder maakt. Mevrouw de minister, waarom vreest 
u daarvoor? U verschuilt zich achter een onder-
zoek dat De Lijn zelf  heeft uitgevoerd. Namens de 
Vlaamse belastingbetaler die zeer veel middelen vrij-
maakt voor het openbaar vervoer, vragen wij u naar 
reële cijfers. Iedereen weet dat de impact van abon-
nementen anders is dan in 1991. Om puur propagan-
distische redenen blijft u zich vastklampen aan een 
rekensysteem uit de periode dat het abonnement een 
uitzondering was. Dat is intellectueel oneerlijk. Wij 
vragen geen duur registratiesysteem, maar een dege-
lijke en objectieve controle.

Binnenkort, in september of  in januari van volgend 
jaar, komt er wellicht een voorstel om 50.000 nieuwe 
abonnementen gratis te verdelen. Mevrouw de minis-
ter, u zult dan zeggen dat het aantal reizigers op De 
Lijn met 54 miljoen is gestegen zonder dat iemand 
van die 50.000 abonnementhouders ook maar één 
keer de bus heeft genomen. In uw berekening neemt 
elke abonnementhouder 90 keer per maand en 1.100 
keer per jaar de bus. Dat is gewoon een aanfluiting. 
Wij vragen dan ook een geobjectiveerd telsysteem.

U moet aan De Lijn meedelen dat het hier gaat om 
ramingen en niet om tellingen. In heel het jaarverslag 
is nergens terug te vinden hoe men aan die cijfers is 
geraakt. Dat kan toch niet.

Minister Kathleen Van Brempt: Mijnheer Sauwens, 
wat me ontzettend stoort, is dat u manifest aan des-
informatie doet. U weet heel goed dat gratis abon-
nementen niet worden geteld in dit systeem. Als we 
morgen beslissen om meer gratis abonnementen te 
geven, dan heeft dat geen effect op het aantal reizi-

gers. Bovendien is het vaak zo dat mensen met een 
gratis abonnement, met name de 65-plussers, niet 
ontwaarden zodat zij niet geregistreerd worden. 
Natuurlijk gaat het hier over een raming. Ik vrees het 
debat niet, laat me daar heel duidelijk over zijn. Ik 
zal de minister zijn die de registratie invoert.

Mijnheer Sauwens, u stelt voor dit op te lossen door 
enquêtes te organiseren. Dat zou getuigen van een 
heel slecht beleid. U kent ook het effect van al die 
enquêtes over kiesintenties. Op de dag van de verkie-
zingen is de kater dan ook bijzonder groot.

De heer Johan Sauwens: Als u zo verder doet, ja. Dit 
is een soort aankondigingsbeleid dat u blijft voort-
zetten. U doet aan desinformatie. Wij vragen namens 
de Vlaamse belastingbetaler juiste informatie maar u 
kunt en wilt ons die niet geven.

Minister Kathleen Van Brempt: Er zijn weinig open-
baarvervoersmaatschappijen die exact elke buslijn 
evalueren op het aantal reizigers en daar de nodige 
conclusies uit trekken.

Die cijfers zijn allemaal beschikbaar. Naast u zit een 
collega die ook de lege bussen ging tellen.

De heer Johan Sauwens: U beschuldigt mij van des-
informatie. Er zijn mensen die hun auto aan de kant 
laten staan en een gratis abonnement krijgen. Hoe 
gebeuren de ontwaardingen met dat abonnement?

Minister Kathleen Van Brempt: Ik ken dat systeem 
niet uit het hoofd maar ik zal u het antwoord bezor-
gen.

De heer Johan Sauwens: Ik heb een volledig dos-
sier aangelegd met schriftelijke vragen. Nu vraag ik 
gewoon dat u een inspanning zou doen. De Brusselse 
vervoersmaatschappij doet wel tellingen en weet per-
fect hoeveel reizigers gebruik maken van haar bus-
sen. U weet dat niet.

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: De enquête die destijds is 
gehouden, was gericht aan 240.000 abonnees. Onge-
veer 40 percent heeft daarop gereageerd. Ik heb des-
tijds aan de commissiesecretaris gevraagd om de 
conclusie van die enquête aan alle leden van deze 
commissie te bezorgen. Die conclusie luidde dat de 
ontwaarding die in 1991 was vooropgesteld voor een 
abonnee, in 1991 te hoog was. Aangezien we nu net-
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abonnementen hebben, beantwoordt die nu veel meer 
aan de realiteit.

Mevrouw de minister, wie bij de MIVB een tienrit-
tenkaart koopt, moet zijn kaart ontwaarden. Wie 
abonnee is bij de MIVB, ontwaardt niet. We willen 
een systeem waarbij iedereen ontwaardt. Uit 15 jaar 
ervaring bij het openbaar vervoer weet ik dat iedere 
vervoersmaatschappij haar eigen ontwaardingssys-
teem heeft. Voor sommige categorieën, en op dat 
punt heeft de heer Sauwens wel gelijk, worden echter 
onterechte forfaits gehanteerd.

Nu zijn er veel meer abonnementen. Vroeger waren 
twee derde van de scholieren streekscholieren die 
maar op één lijn mochten rijden. Nu gebruiken jon-
geren hun schoolabonnement om alle richtingen uit 
te rijden. Aangezien er nu netabonnementen zijn, is 
de vraag bij de jongeren om zich te verplaatsen met 
het openbaar vervoer automatisch gestegen. Ik heb 
het dan wel over het streekvervoer, in de stad had 
men vroeger ook al een uitgebreid net om zich te ver-
plaatsen. Ik pleit ervoor de discussie aan te gaan en 
een duidelijk overzicht te vragen van wie wel en wie 
niet ontwaardt, en wat dat betekent in verhouding 
tot het aantal reizigers.

Mevrouw de minister, ik heb het rapport gelezen 
over de benchmarking OV met Nederland en ik was 
verbaasd. In dat rapport wordt weergegeven hoeveel 
kilometers een stads- of  streekreiziger gemiddeld 
doet. Men maakt een vergelijking tussen metro-, 
tram- en busgebruikers in Vlaanderen en Nederland. 
In dat rapport staat onder meer dat in de stad Has-
selt het gratis vervoer is ingevoerd en dat een keuze 
moest worden gemaakt tussen een derde ring of  de 
invoering van gratis openbaar vervoer. Als dat bench- 
marking is! De gegevens zijn nogal eenzijdig inge-
voerd. Wij hebben nog een hele weg af  te leggen 
wanneer we beweren dat het aantal autokilometers 
in Vlaanderen zou dalen. In vergelijking met Neder-
land leggen wij veel meer autokilometers af. Aan die  
benchmarking mag dus nog wat gesleuteld worden.

De heer Johan Sauwens: Mijnheer Peumans, ik denk 
dat u zich beter kunt onthouden, zeker wanneer het 
gaat over uw vroegere functie en wanneer u pas mid-
den in het debat komt binnenwandelen.

Mevrouw de minister, ik vind het erg dat u mij 
ervan beschuldigt onwaarheden te verkondigen. Er 
zijn 68.546 gratis abonnementen. De Buzzy Pazz 
is vanaf  het derde kind gratis. Er zijn gratis abon-

nementen voor de inlevering van de nummerplaat, 
gratis VDAB-jobpassen en gratis 3W-abonnementen 
voor de partners. Al deze abonnementen worden in 
de cijfers van De Lijn en in uw cijfers, mevrouw de 
minister, forfaitair aangerekend voor meer dan dui-
zend verplaatsingen per jaar. U zegt dat al die abon-
nementen ontwaard worden maar dat is niet zo, dat 
is slechts het geval voor een beperkt aantal.

Minister Kathleen Van Brempt: De grootste groep rei-
zigers met een gratis abonnement zijn de 65-plussers 
en die worden allemaal ontwaard.

De heer Jan Peumans: Mijnheer Sauwens, ik wil er 
geen inter-Limburgse aangelegenheid van maken 
maar ik neem het u wel een beetje kwalijk dat u, die 
zelf  vier of  vijf  jaar minister van Openbaar Vervoer 
bent geweest, wel uitspraken mag doen terwijl ik dat 
niet zou mogen doen. Ik ben nog altijd trots op het 
werk dat ik gedurende veertien jaar heb gedaan bij 
De Lijn.

De heer Johan Sauwens: U komt mij terechtwijzen 
dat ik mijn vraag genuanceerder moet stellen terwijl 
u de vraag zelfs niet hebt gehoord.

De heer Jan Peumans: Ik heb de vraag op voorhand 
gelezen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Interpellatie van de heer Eloi Glorieux tot de heer 
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur, over de verkeersveilig-
heid van fietsers op kruispunten

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, op 19 mei 2006 vond in 
het gebouw van het Vlaams Parlement het vierde 
Vlaams Congres Verkeersveiligheid plaats. Het stond 
in het teken van de zwakke weggebruiker. Bij wijze 
van motivering voor deze interpellatie wil ik hier de 
conclusies weergeven zoals ze geformuleerd werden 
door de spreker van het IMOB, het Instituut voor 
Mobiliteit van de Universiteit Hasselt.

De eerste conclusie was dat de zwakke weggebrui-
kers, zijnde voetgangers, fietsers, bromfietsers en 
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motorrijders, een relatief  hoog ongevallenrisico en 
verwondingrisico hebben. Tweede conclusie: hoewel 
er de laatste jaren, namelijk in 2003-2004, een verbe-
tering merkbaar is, maken zij nog 40 percent van de 
verkeersdoden uit, en fietsers vormen met 40 percent 
het grootste aandeel in de slachtoffers. Derde con-
clusie: de gehanteerde cijfers zijn een onderschatting 
omdat er nog altijd te weinig slachtoffers, zeker bij 
lichtgewonden, geregistreerd worden. Vierde conclu-
sie: om de doelstellingen van het Mobiliteitsplan van 
de Vlaamse Regering op het vlak van verkeersveilig-
heid te bereiken, om onze positie ten overstaan van 
andere Europese landen te verbeteren en in het kader 
van duurzame ontwikkeling, blijven zwakke wegge-
bruikers een cruciale doelgroep.

Het IMOB heeft alleen gewerkt met de cijfers uit de 
statistieken. Het BIVV daarentegen heeft een analyse 
gemaakt van drie jaar fietsongevallen in opdracht 
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en kwam 
daarbij tot de vaststelling dat de meeste ongevallen 
gebeuren tussen fietsers die op een kruispunt recht-
door rijden en wagens die rechts of  links afslaan. 
Hun conclusie is dat de zichtbare opstelling van fiet-
sers op het kruispunt prioritair is en dat conflictvrij 
oversteken de meeste veiligheid biedt. Uit de Brus-
selse studie blijkt dat de hoofdoorzaak van bijna alle 
ongevallen menselijke fouten zijn, door onvoorzich-
tigheid of het niet naleven van het verkeersreglement, 
bijvoorbeeld een fietser die plots het fietspad afrijdt, 
een bestuurder die zonder kijken het portier opent of 
van richting verandert zonder voorrang te verlenen 
aan de fietser enzovoort.

Infrastructuur is zelden de hoofdoorzaak van het 
ongeval, maar wel een zeer belangrijke secundaire 
ongevalfactor. Zo kunnen bijvoorbeeld een slechte 
leesbaarheid of  onaangepastheid van de weg voor 
fietsverkeer het ontstaan van ongevallen mee in de 
hand werken. Indien de weginfrastructuur beter 
aan de fietser aangepast zou zijn geweest, zou het 
ongevalrisico in veel gevallen aanzienlijk kleiner zijn 
geweest.

De overheid heeft als taak om via aangepaste wegen-
infrastructuur preventief  op te treden. Vooral in het 
belang van de zwakke weggebruiker moeten conflict-
punten worden vermeden. Risicovolle kruispunten 
moeten dus zo veel mogelijk ingericht worden vanuit 
het standpunt van de zwakke weggebruiker. De vraag 
is of dit stelselmatig gebeurt op onze gewestwegen en 
of  dit ook stelselmatig wordt aangeraden bij de her-
inrichting van gemeentelijke en provinciale wegen. Ik 
denk hier aan de toepassing van het STOP-principe.

Het probleem van de dode- en blindehoekongevallen, 
waar enkele jaren zo veel aandacht voor was, is spij-
tig genoeg nog lang niet opgelost. De meest recente 
cijfers die verstrekt werden in de Senaat over dode-
hoekongevallen, geven aan dat fietsers hier nog dik-
wijls het slachtoffer van zijn. Vrachtwagens die aan 
een kruispunt rechts afslaan en een fietser meeslepen, 
dat is nog altijd een realiteit vandaag. Buitenlandse 
vrachtwagens zijn nog niet verplicht om uitgerust te 
zijn met zichtveldverbeterende systemen zoals een 
dobli-spiegel of  -camera. Maar in de praktijk blijkt 
dat ook nog ongevallen gebeuren met vrachtwagens 
die toch zijn uitgerust met een dobli-spiegel.

Vanuit een duurzaam veiligheidsbeleid is het dan 
ook beter om conflicten tussen zwaar wegverkeer 
en zwakke weggebruikers zo veel mogelijk te vermij-
den. Vandaar ons voorstel om vrachtwagens uit de 
bebouwde kom en de schoolomgeving te weren. Dat 
voorstel werd negatief  geadviseerd door de minister 
en werd door de meerderheid weggestemd. Een mini-
mum is toch de keuze voor conflictvrije verkeerslich-
ten, dus lichten met pijlen, in te voeren. Dat blijkt 
ook uit een recent onderzoek van het Steunpunt Ver-
keersveiligheid.

Een tweede stap is fietsers effectief ruimtelijk afschei-
den van het autoverkeer via voorsorteerstroken en 
aparte opstelstroken voor de wagens, beter bekend 
als de zogenaamde fietssluizen. Het is ook mogelijk 
om beide te scheiden in de tijd en aan de wachtende 
fietser bijvoorbeeld drie seconden eerder groen licht 
te geven dan aan het auto- en vrachtverkeer. Dat stelt 
de fietser in staat de eerste trappen op zijn pedalen te 
geven voor de auto’s vertrekken, waardoor hij voor 
de auto’s rijdt en zichtbaarder wordt. In een aantal 
Nederlandse steden wordt gewerkt met het VRG-
systeem: vierrichtingengroen. Alle autoverkeer staat 
dan stil terwijl voetgangers en fietsers de ruimte krij-
gen om het kruispunt rechtdoor of  diagonaal over 
te steken. Omdat dit in België volgens de wegcode 
niet kan, heeft men in Brussel een aantal kruispunten 
speciaal in gericht met VRG-zebrapaden.

Op 5 maart 2002 heeft toenmalig Vlaams volksverte-
genwoordiger Malcorps de toenmalige minister van 
Mobiliteit, de heer Stevaert, hierover ondervraagd. 
De minister vond het een aantrekkelijk idee maar of 
het ergens in Vlaanderen toegepast werd, was niet 
duidelijk. De minister had een goed woord over voor 
alle aangehaalde mogelijkheden om op kruispunten 
conflicten tussen sterke en zwakke weggebruikers te 
voorkomen, maar zijn antwoord was al met al toch 
vrijblijvend als het erop aan kwam om concrete stap-
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pen te zetten om dat verder uit te werken. Vandaar 
deze interpellatie. Willen we de verkeersveiligheids-
doelstellingen halen tegen 2010, moeten er verdere 
stappen gezet worden.

Het zou wellicht nuttig zijn om ook in het Vlaamse 
Gewest een analyse van de fietsongevallen te laten 
uitvoeren, zoals dit recent gebeurd is in het Brus-
selse Hoofdstedelijke Gewest. Zult u dat opstarten? 
Er was een tijd geleden een interessante hoorzitting 
– naar aanleiding van een voorstel van decreet van de 
heren Peumans en Decaluwe – over ongevallenana-
lyse in het algemeen. Hier gaat het specifiek over de 
fietsongevallenanalyses.

Welke bijkomende maatregelen zult u nemen om het 
gebruik van dobli-spiegels en -camera’s te optimalise-
ren? Welke initiatieven zullen worden genomen om de 
veralgemening van fietssluizen mogelijk te maken?

Worden er in Vlaanderen reeds proefopstellingen 
uitgeprobeerd van drie seconden fietsgroen en het 
VRG-systeem? Zo ja, wat zijn de ervaringen daar-
mee? Welke maatregelen zult u nemen om dit te ver-
algemenen bij een positieve evaluatie?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, geachte 
leden, mijnheer Glorieux, als ik me niet vergis, zijn er 
al een aantal van de elementen die u aanhaalt aan 
bod gekomen, zoals de ‘groenvoorsprong’. Ik kom 
daar nog op terug.

Vooraf wil ik onderstrepen dat de Vlaamse Regering 
de zachte weggebruiker in het algemeen en de fietsers 
in het bijzonder de nodige aandacht geeft, ook bud-
gettair. Er is 60 miljoen euro uitgetrokken voor het 
aanleggen van nieuwe fietspaden. Daarover zullen 
we met betrekking tot de convenants nog spreken. Ik 
heb ook extra geld uitgetrokken voor het onderhoud 
van de fietspaden. Ik hoop dat dat duidelijk maakt 
dat wij, en ik in het bijzonder, de nodige aandacht 
en budgetten willen besteden om de veiligheid van de 
fietsers te verhogen.

U vraagt naar analyses en studies en u zegt zelf  
dat er al heel wat is gestudeerd en geanalyseerd. De 
vraag is wat de toegevoegde waarde is van de studie 
die u vraagt en die in het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest al heeft plaatsgevonden, zeker wanneer men 
weet dat we nu reeds in concrete gevallen met de ver-
keersveiligheid of  –onveiligheid van de fietsers reke-

ning houden. Ik verwijs expliciet naar de Provinciale 
Commissie voor Verkeersveiligheid waar in elk pro-
ject de veiligheid van de fietsers nadrukkelijk wordt 
opgenomen. Ik verwijs naar de analyses van het NIS 
over letselongevallen, waarin gedetailleerde analyses 
van de verkeersonveiligheden op specifieke kruispun-
ten worden meegenomen, die dan worden behandeld 
in de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid. 
We beschikken dus al over heel wat materiaal. Als 
we alle studies en al wat er in congressen is gezegd, 
concreet proberen toe te passen, is dat een heel grote 
stap. Alleen als er hiaten zouden zijn en er zaken niet 
geïnventariseerd of  geanalyseerd zouden zijn, moe-
ten we nog een dergelijke studie laten uitvoeren. Voor 
mij is het belangrijker dat we concreet de veiligheid 
van de fietsers verhogen en die niet begraven in een 
of andere studie of analyse. De initiatieven waarnaar 
u hebt verwezen, zoals de recente studiedag, zijn 
daar zeer geschikt voor en hebben duidelijke analy-
ses gemaakt.

Wat de dobli-spiegels en -camera’s betreft, hebt u 
terecht als eerste belangrijk element aangehaald dat 
deze technische maatregelen, die de zichtbaarheids-
problemen met vrachtwagens kunnen oplossen, ook 
hun limieten hebben. Ten eerste is er de verantwoor-
delijkheid van de bestuurder zelf  en ten tweede moet 
een hulpinstrument een meerwaarde hebben. Die 
meerwaarde moeten we zeer goed kunnen duiden 
en aflijnen. De huidige systemen van dodehoek-
spiegels of  -camera’s hebben niet alle veiligheids-
problemen tussen rechtsafslaande vrachtwagens of 
bestelwagens en fietsers opgelost. Niettemin hebben 
ze duidelijk hun meerwaarde bewezen en tracht het 
Vlaamse Gewest een voorbeeldrol te vervullen door 
het gebruik van deze systemen te verplichten wan-
neer er voor het Vlaamse Gewest wordt gewerkt. Dat 
is een eerste stap.

We hebben het in het verleden ook al gehad over het 
initiatief  dat ik heb genomen om in elke provincie 
een proefopstelling van het systeem van de al of  niet 
verwarmde dodehoekspiegels te plaatsen. We moeten 
de evaluatie daarvan afwachten. De bekendmaking 
en communicatie kunnen nog worden verbeterd. Uit 
de voorlopige bevindingen blijkt de impact daarvan 
echter niet zo maximaal te zijn. Ikzelf had een hogere 
toegevoegde waarde verwacht van de dodehoekspie-
gels dan de eerste resultaten doen uitschijnen. Ik ben 
voorzichtig, want we mogen niet te snel oordelen.

We geven dus zelf het voorbeeld bij de optimalisering 
van de dobli-spiegel. Wat betreft de dodehoekspiegel 
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op de kruispunten, zijn we met de transportorgani-
saties in communicatie om de bekendmaking daar-
van nog te verbeteren. De impact ervan is echter wat 
beperkt.

U vraagt initiatieven om de veralgemening van fiets-
sluizen mogelijk te maken. Mijnheer Glorieux, ik 
meen dat we de veiligheid van de fietsers moeten 
verhogen maar dat we dat moeten doen naargelang 
de omstandigheden en de concrete situatie. Een ver-
algemening van de fietssluizen is niet zonder meer 
gewenst. Fietssluizen worden enkel toegepast indien 
er een voldoende groot aandeel links afslaande fiet-
sers van het kruispunt gebruik maken. Dan is het 
gebruik ervan aangewezen. Ze zijn bovendien slechts 
nuttig voor de links afslaande fietser die bij het ver-
keerslicht toekomt op het ogenblik dat het voor hem 
of  haar en voor de wagens in dezelfde rijrichting 
rood is. Omwille van deze beperkingen worden fiets-
sluizen veeleer beperkt toegepast. We veralgemenen 
ze dus niet, maar passen ze toe waar het kan en waar 
ze een maximale toegevoegde waarde hebben.

Rondgaand en beveiligd fietsverkeer op kruispunten 
met verkeerslichten vergen voor de fietsers iets meer 
tijd, maar zijn veel veiliger. In het bijzonder op kruis-
punten met verkeerslichten zijn de laatste jaren veel 
inspanningen gedaan om de veiligheid van de fietsers 
op die plaatsen te verbeteren. U hoort me niet zeggen 
dat er geen inspanningen meer kunnen en moeten 
gebeuren, dat is een constante zorg. De inspanningen 
die we doen, zijn er op gericht om conflicten tussen 
fietsers en afslaande wagens uit te sluiten door een 
zogenaamde conflictvrije regeling.

Ook wat de drie seconden fietsgroen en het vierrich-
tingengroen in Vlaanderen betreft, moet met enige 
nuance geantwoord worden. De verkeerslichtenrege-
ling is nog niet overal conflictvrij of voorlopig moei-
lijk conflictvrij te maken. De reden daarvoor kan 
de bijkomende ruimte zijn voor de extra en noodza-
kelijke opstelstroken. In die gevallen wordt er toch 
voor gezorgd dat bij een kruising met verkeerslichten 
de fietser voldoende voorsprong heeft op de wagen. 
Dergelijke voorsprong wordt gerealiseerd, ofwel in 
afstand via de opstelplaats voor de wachtende fiet-
sers ten opzichte van de wagens, en/of  in groentijd. 
Een schikking met vierrichtingengroen gebeurt voor-
alsnog niet, omdat dit op het eerste gezicht aantrek-
kelijk lijkt, maar ongetwijfeld veel minder veilig is 
dan de bovenvermelde conflictvrije regelingen. Vol-
gens mijn administratie is er bij het vierrichtingen-
groen nog een probleem met de bromfietsen klasse B, 
die in de bebouwde kom in de regel ook de fietspa-
den behoren te gebruiken. De fietsers zouden met een 

dergelijke regeling zeker in de verdrukking komen en 
minstens een groot subjectief  onveiligheidsgevoel 
hebben. Mijnheer Koninckx, u bent een grotere des-
kundige dan de deskundigen die me dat hebben mee-
gedeeld. Ik wil dat nog even laten nakijken.

De heer Flor Koninckx: Voor zover ik weet mag een 
bromfiets klasse B in de bebouwde kom niet op het 
fietspad rijden. De regeling is ongeveer anderhalf  
jaar geleden veranderd.

Minister Kris Peeters: Ik zal mijn administratie straks 
aan de oren trekken en hen zeggen dat u hebt gezegd 
dat dat is gewijzigd.

De heer Flor Koninckx: Vorig jaar hebben sommige 
gemeenten nog uitstel gevraagd. Bij de overgang van 
de bebouwde naar de niet-bebouwde kom moest men 
een regeling treffen om die mensen van het fietspad 
af  te kunnen halen. Een aantal gemeenten heeft uit-
stel gevraagd, omdat hun infrastructuur niet was 
aangepast aan de vooropgestelde regeling. Daardoor 
werd de regeling een- of tweemaal uitgesteld.

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de minister, bedankt 
voor uw antwoord. Dat er effectief  inspanningen 
gebeuren voor fietsers, wordt door de opeenvolgende 
ministers vermeld. Voormalig minister Stevaert had 
destijds gigantische plannen, maar we merken dat 
de realisatie op het terrein veel trager verloopt. Aan 
het huidige ritme, ook met de 60 miljoen die u hebt 
vooropgesteld voor fietspaden, zal het nog vele jaren 
duren vooraleer de doelstellingen worden bereikt.

U stelde vragen bij de toegevoegde waarde van een 
fietsongevallenanalyse. Het is evident wat die meer-
waarde is, met name duidelijk inzicht krijgen in de 
oorzaken van fietsongevallen, om de meest voor de 
hand liggende en meest effectieve maatregelen te kun-
nen nemen om de ongevallen in de toekomst te voor-
komen. Niet enkel op kruispunten waar een ongeval 
zich heeft voorgedaan, maar veralgemeend voor alle 
kruispunten, zodat we via infrastructuuringrepen 
kunnen voorkomen dat ook daar zich gelijkaardige 
ongevallen zouden voordoen.

Mijnheer de minister, ik heb de indruk dat u ook de 
gunstige impact van fietssluizen minimaliseerde. Ik 
begrijp daaruit dat u geen voorstander bent van een 
veralgemeende invoering. Ik vind dat jammer.

U zegt dat het vierrichtingengroen op dit ogenblik 
niet wordt toegepast. Misschien is het nuttig om 
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een aantal proefopstellingen op te zetten, om op die 
manier empirisch na te gaan of  het effectief  gunstig 
is of niet.

Er moeten nog heel wat maatregelen genomen wor-
den, maar ik heb niet echt de indruk dat er veel 
animo is om ze ook effectief  te realiseren.

Minister Kris Peeters: Mijnheer Glorieux, misschien 
heb ik me niet duidelijk gemaakt, maar ik heb niet 
gezegd dat een analyse geen toegevoegde waarde 
heeft. Er is al heel wat materiaal aanwezig dat ana-
lyses heeft aangereikt en waarmee we in de praktijk 
werken. Kijken naar het materiaal dat er al is en 
ervoor zorgen dat het in de praktijk wordt gecon-
cretiseerd, lijkt me belangrijker dat nog een analyse 
te maken. Ik ga ervan uit dat u geen analyse om de 
analyse vraagt.

U betreurt dat er geen veralgemening is van de fiets-
sluizen. Als in de praktijk blijkt dat een fietssluis de 
ideale oplossing is, wordt die ook uitgevoerd. Dat is 
toch het belangrijkste. Ik vind dat het veralgemenen 
van fietssluizen weinig toegevoegde waarde heeft, als 
fietssluizen worden toegepast als ze de veiligheid van 
de fietsers maximaliseren.

We zullen op het einde van deze legislatuur kijken 
wat effectief  gerealiseerd is en of  de 60 miljoen euro 
werd uitgegeven. Ik kan alleen maar zeggen dat we 
het ritme waarmee we de gevaarlijke punten aanpak-
ken, waarvoor we 100 miljoen euro hebben, moeten 
verlagen, omdat ik anders het budget overschrijdt. 
U zult zien − en dat is een uitdaging tegen 2009 − 
dat we het ritme effectief  hebben aangehouden en er 
effectief  iets is verbeterd. Het is natuurlijk de vraag 
of  die 60 miljoen voldoende is om alles aan te pak-
ken. Ik zou graag heel wat meer geld hebben om, 
onder meer voor de fietsers, een aantal zaken aan te 
pakken, maar dat is een discussie over de begroting.

Mijnheer Glorieux, ik heb de indruk dat u mijn ant-
woorden niet goed hebt gehoord.

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.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de heer 
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur, over de vermindering 
van het aantal verkeersborden

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, in het regeerakkoord staat 
een kleine paragraaf, waarin staat: ‘We nemen maat-
regelen om de verkeerssignalisatie te harmoniseren 
en het aantal verkeersborden te verminderen.’

Mijnheer de minister, onlangs hebt u aangekondigd 
dat, vanaf  de zomermaanden, bij smog op grote 
delen van de autosnelwegen slechts 90 kilometer per 
uur mag worden gereden. Vanuit het milieuaspect is 
dat een terechte maatregel, maar om dat aan te kon-
digen, zijn blijkbaar toch 300 nieuwe verkeersborden 
nodig langs de Vlaamse autowegen.

Dat wat betreft uw bevoegdheid, maar op een ander 
niveau zijn er ministers die nog meer verkeersbor-
den aankondigen, zoals minister Landuyt. Er zijn 
ook bepaalde gemeentelijke types van verkeersbor-
den. Als in een gemeentelijk reglement een kiss-and-
ridezone staat, ontstaat een speciaal verkeersbord. 
Bekende websites publiceren schitterende foto’s om 
de jungle van de verkeersborden aan te tonen, waar-
bij het ene bord vaak het andere tegenspreekt.

Mijnheer de minister, uw verklaring dat er 300 ver-
keersborden bij komen, heeft me op het idee gebracht 
om te verwijzen naar het regeerakkoord, waarin staat 
dat we inspanningen moeten doen om de verkeerssig-
nalisatie te harmoniseren en het aantal verkeersbor-
den te verminderen.

Ik veronderstel dat men, als in het regeerakkoord 
staat dat men het aantal verkeersborden wil vermin-
deren, in de eerste plaats een goede inventarisatie 
nodig heeft. Is die inventarisatie ter beschikking?

Hoeveel nieuwe borden werden bijgeplaatst sinds het 
begin van deze legislatuur? Op welke manier en vol-
gens welke criteria zal het regeerakkoord, wat betreft 
de verkeerssignalisatie en het verminderen van het 
aantal verkeersborden, worden uitgevoerd?

Naast het gewest zijn ook de federale overheid en de 
gemeenten bezig. Op welke manier is er overleg met 
de lokale overheden, om de doelstellingen van het 
regeerakkoord effectief  te halen?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.
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Minister Kris Peeters: Mijnheer Decaluwe, u hebt 
terecht de doelstelling ‘vermindering van het aantal 
verkeerstekens’ aangehaald, wat ook in het regeerak-
koord staat, maar ik denk dat er situaties zijn waar 
deze doelstelling moet worden gecombineerd met 
andere doelstellingen. Ik geef  er twee: de problema-
tiek van de veiligheid van schoolgaande kinderen  
− met de 30-kilometerzone die de federale overheid 
heeft opgelegd en die we tegen hoge snelheid hebben 
uitgevoerd − en het terugdringen van de luchtveront-
reiniging.

De vermindering van het aantal verkeerstekens is 
een belangrijke opdracht en zal verder worden uit-
gevoerd, maar er zijn andere doelstellingen die 
meegenomen moeten worden, met de nodige voor-
zichtigheid en terughoudendheid wat betreft het 
plaatsen van borden.

Ik geef nog een ander voorbeeld. Er is een uitspraak 
van de rechtbank over een probleem met fluisteras-
falt bij ijzel. Een dodelijk ongeval was de aanleiding 
voor deze uitspraak.

De heer Jan Peumans: Die borden staan er nog niet.

Minister Kris Peeters: Mijnheer Peumans, die bor-
den moeten er staan als het ijzelt. Ik denk dat het de 
volgende weken niet direct zal ijzelen of  sneeuwen. 
Als de winter zijn intrede doet, zullen de borden er 
staan.

De Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op Vlaamse 
Gewestwegen heeft een tiental gevallen geselecteerd 
waarbij tot nu toe veelal verkeerstekens worden 
geplaatst, maar waarvoor die weggelaten kunnen 
worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om vooraankon-
digingsborden van verkeerslichten, indien de opstel-
ling niet voldoet aan de bepalingen van artikel 7.10 
van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976. 
Mijnheer Koninckx, voor u is dat volledig duidelijk. 
Met al die borden wordt het rijexamen echt een uni-
versitaire proef. Het gaat bijvoorbeeld ook over de 
borden C35 en C37, dat zijn inhaalverboden, als er 
een doorlopende markering is. Er werden 10 situ-
aties geselecteerd en er zijn nog 10 andere gevallen 
in onderzoek, waarvan men, met kennis van zaken, 
meent dat men een aantal borden kan verwijderen.

In het goedgekeurde jaarprogramma van de IVA 
Infrastructuur is voor elke provincie een budget 
ingeschreven om de inventaris te maken, zodat dat 
op grote schaal van start kan gaan. De aanbesteding 

is momenteel in voorbereiding en zal, na het door-
lopen van de vereiste goedkeuringsprocedure, in de 
tweede helft van dit jaar gebeuren. We maken dus 
de inventarisatie op van alle borden. Dat is een heel 
indrukwekkend werk, waar ook een bepaalde kost 
aan verbonden is, maar we hebben daarvoor maxi-
maal − en ik hoop dat het voor heel wat minder kan − 
500.000 euro ingeschreven.

Sinds het begin van deze legislatuur werden maar drie 
nieuwe borden geplaatst: de zone 30 in schoolomge-
vingen, de fluisterasfaltborden en nu de 90-kilome-
ter-per-uur-borden voor de smog. (Opmerkingen van 
de heer Carl Decaluwe)

Geen soorten borden, maar het effectieve aantal bor-
den? Ik dacht eerst te zeggen welke soort borden ik 
heb geplaatst. Het exacte aantal nieuwe borden zal ik 
u nog bezorgen.

Mijnheer Decaluwe, u weet ook dat de lokale over-
heden betrokken worden bij de realisatie van snel-
heidszones die zich uitstrekken over gewest- en 
gemeentewegen. De invoering van borden en gewij-
zigde reglementering langs gewestwegen wordt ook 
besproken in de Provinciale Commissie voor Ver-
keersveiligheid, waarbij de gemeenten een vertegen-
woordiger hebben, of  via geregeld informeel overleg 
met de gemeentebesturen.

In de Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op 
Vlaamse Gewestwegen is er ook een vertegenwoor-
diger van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten. Via hem worden deze lokale overheden 
ook ingelicht over de voorstellen die daar worden 
uitgewerkt.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor het antwoord. De moraal van het verhaal is 
dat er werk van wordt gemaakt.

Gaat men ook na of  borden gegroepeerd worden 
geplaatst? Er ontstaat dikwijls een jungle van borden, 
waardoor de zichtbaarheid niet uitstekend is. Langs 
bepaalde gemeente-, provincie- of gewestwegen staan 
op een afstand van 200 meter vaak eerst een bord 
met een maximumsnelheid van 30 kilometer, nadien 
70 kilometer en dan weer 50 kilometer. Kan men dat 
op een meer uniforme manier aanpakken? Hiermee 
komt de verkeersveiligheid niet in het gedrang en 
ontstaat meer uniformiteit en zichtbaarheid.
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Minister Kris Peeters: Op federaal niveau werd met 
de zones een stap vooruit gezet. Mensen moeten nog 
wel weten in welke zone ze zich bevinden.

De voorzitter: De heer Koninckx heeft het woord.

De heer Flor Koninckx: Mijnheer de minister, ik heb 
nog een informatieve vraag over de smogborden. 
Hoe zullen die eruitzien? Zullen ze manueel geopend 
worden door politiediensten?

Minister Kris Peeters: Er zijn technisch twee soorten 
borden. We hebben dynamische borden, waarop 90 
kilometer per uur zal verschijnen, met daaronder 
de vermelding smog. Op de plaatsen waar nog geen 
dynamische borden staan, zullen borden worden 
geplaatst die pas opengeklapt of omgedraaid worden 
als de situatie zich voordoet.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Christian Verougstraete 
tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
beslissing van de Vlaamse Regering om de luchthaven 
van Oostende te privatiseren

De voorzitter: De heer Verougstraete heeft het 
woord.

De heer Christian Verougstraete: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, in deze commissie 
trad de problematiek van de regionale luchthavens, 
in het bijzonder van de luchthaven van Oostende, al 
dikwijls op de voorgrond. Ik was aangenaam verrast 
en tamelijk blij dat de Vlaamse Regering op vrijdag 2 
juni 2006 de beslissing nam om de regionale luchtha-
ven van Oostende te privatiseren.

De luchthaven van Oostende is overwegend een 
luchthaven met vrachtluchtvaart en in bijkomende 
orde met passagierscharters. Al enkele jaren boert 
de luchthaven achteruit op het vlak van vrachtver-
voer. Dat is niet het geval voor de passagiersvluch-
ten, omdat heel wat chartermaatschappijen veel 
meer bestemmingen naar vakantieoorden aanbie-
den, waardoor het passagiersverkeer tamelijk sterk is 
gestegen.

Voor het jaareinde moet een businessplan worden 
opgesteld met lokale besturen en particuliere inves-

teerders, om aan te tonen of  de luchthaven al dan 
niet levensvatbaar is en om vast te stellen wie welk 
geld inbrengt.

Hoe ziet u de toekomst van de Oostendse luchtha-
ven? Hoe dient die toekomst verder te worden vast-
gelegd en uitgewerkt?

Wat is in economische en in milieukringen de reactie 
op de beslissing tot privatisering?

Aan welke voorwaarden dient het businessplan te 
voldoen om levensvatbaar te zijn?

Welke uitbatingskosten zou de Vlaamse Regering 
nog ten laste nemen?

Worden de gronden en de gebouwen van de luchtha-
ven verkocht of  in erfpacht gegeven aan de particu-
liere investeerders?

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, deze 
vraag vertrekt vanuit een positieve invalshoek. Straks 
krijg ik nog een vraag over een andere regionale 
luchthaven. Nu hebben we het dus over Oostende.

Mijnheer Verougstraete, het is juist dat ik op 2 juni 
2006 een strategische visienota op de tafel van de 
Vlaamse Regering heb gelegd. Die visienota werd 
goedgekeurd. In de nota wordt duidelijke taal gespro-
ken en wordt een duidelijke procedure bepaald voor 
de regionale luchthavens. We kunnen wel zeggen dat 
we iets zullen doen met de luchthavens en de vorige 
regering heeft een PPS doen opstarten, maar het was 
vooral hoog tijd om de toekomst van de regionale 
luchthavens te duiden, een toekomstvisie te bepalen 
en concrete stappen te zetten.

Het uitgangspunt van de strategische visienota luidt 
dat regionale luchthavens economische poorten zijn 
en dus heel wat welvaart kunnen creëren. We moeten 
nu bekijken hoe we de dynamiek verder ondersteu-
nen in zowel de luchthaven te Oostende als in Deurne 
als in Kortrijk-Wevelgem.

Het eerste wat ik heb gedaan voor wat Oostende 
betreft, is het bestellen van een studie bij het Vlaamse 
Instituut voor Logistiek (VIL) met als vraag: ‘Wat is 
de toekomst van het vrachtvervoer via de lucht?’. De 
studie is beschikbaar op de website van het VIL. U 
kunt daar alles bekijken. Er worden een aantal sce-
nario’s omschreven waaronder een nulscenario, een 
sluitingsscenario en een scenario waarbij de lucht-
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haven van Oostende als een logistieke keten wordt 
beschouwd omdat niet alleen de lucht, maar ook het 
land en het hinterland belangrijk zijn. U vindt er de 
conclusies terug die werden getrokken uit de verschil-
lende scenario’s.

In mijn visienota heb ik aan de regering voorgesteld 
om vrij snel tot een businessplan te komen, want de 
luchthavens van Oostende en Antwerpen zijn in han-
den van het Vlaamse Gewest. Als de luchthavens een 
toekomst hebben, is het zonneklaar dat er ook moet 
worden geïnvesteerd door privé- en lokale actoren. 
Om dat duidelijk te maken en om heel goed te weten 
welke rentabiliteit er is en binnen welk businessplan 
kan worden gewerkt, zal er nog voor het einde van 
dit jaar voor zowel Oostende als voor Kortrijk-
Wevelgem een businessplan worden opgemaakt. Uit 
die plannen zal duidelijk blijken wie geïnteresseerd 
is, onder welke voorwaarden en hoe alles kan worden 
geconcretiseerd in een rechtsvorm waarbinnen de 
luchthavens zich kunnen ontwikkelen.

Ik kom straks meer in detail terug op de dotaties 
omdat de heer Daems daarover straks een vraag 
zal stellen. Er zijn dotaties voor de luchthaven van 
Oostende en voor die van Antwerpen. In de visienota 
staat dat de dotaties zullen ophouden te bestaan en 
dat de overheid – indien ze nog een taak heeft – een 
taak kan hebben in het organiseren en het budgettair 
dragen van publieke functies zoals de brandweer en 
de veiligheid. Dit wordt verder bekeken in het busi-
nessplan.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat het busi-
nessplan dient te worden opgesteld in een context 
van ‘balanced growth’ of  duurzame groei, waarbij 
een evenwicht wordt nagestreefd tussen economie en 
ecologie. De luchthavens kunnen een toekomst heb-
ben binnen de beperkingen van de milieuvergunnin-
gen en dergelijke.

Mijnheer Verougstraete, de visienota werd goedge-
keurd en het businessplan wordt verder uitgewerkt. 
Op het einde van het jaar zullen we beslissingen 
nemen. U spreekt zelf  over privatiseren en zo meer. 
Het is mijn overtuiging dat het niet de taak van een 
overheid is om luchthavens te exploiteren. Andere 
actoren zijn daarvoor beter geschikt, maar het moet 
duidelijk zijn wie die actoren zijn. Nadat we in Oost-
ende zijn geweest, heeft de haven van Oostende zich 
heel duidelijk uitgesproken voor dat idee. Ook privé-
bedrijven hebben dat gedaan. Ik heb met zeer veel 
interesse geluisterd. We zullen alles nu verder uitwer-
ken.

U stelde ook een vraag over de gronden. In de studie 
kunt u lezen dat het VIL opteert voor het systeem 
van ‘landlord’ of  het in eigendom hebben van de 
gronden. Het concept van de regionale luchthavens 
is immers in volle ontwikkeling. Sommigen denken 
dan het enkel gaat om het opstijgen en landen van 
vliegtuigen, maar het concept van de regionale lucht-
havens gaat al een stuk verder. We hebben het over 
een ketenbenadering en over businessmodellen die 
nog ruimer zijn en waarbij ook op die terreinen een 
aantal zaken kunnen gebeuren en ondersteund kun-
nen worden. We zijn eigenaar van een groot deel van 
de gronden. Tot nog toe hebben we de meeste ervan 
in concessie gegeven. Ik wil niet vooruitlopen op het 
Oostendse dossier.

Ik rond af. Voor de eerste keer werd er heel duide-
lijke taal gesproken. Zowel voor Oostende als voor 
Kortrijk als voor Antwerpen is er onder bepaalde 
voorwaarden nog een toekomst. Die toekomst zal 
worden geconcretiseerd in een businessplan en dat 
plan zal klaar zijn tegen het einde van het jaar. Op 
dat ogenblik zullen er beslissingen worden genomen. 
Wij zullen als overheid niet langer de exploitatie van 
een regionale luchthaven op ons nemen, maar mis-
schien wel de kosten van de brandweer en de veilig-
heid. Alles zal nu verder worden geconcretiseerd en 
op het einde van het jaar zal daarover ook worden 
gecommuniceerd.

De voorzitter: De heer Verougstraete heeft het 
woord.

De heer Christian Verougstraete: Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw ant-
woord. Ik kan eruit afleiden dat er schot in de zaak 
komt en dat de toekomst van de regionale lucht-
havens alleen zal afhangen van de interesse van de 
privé-sector om te investeren. Natuurlijk moeten we 
er ook rekening mee houden dat de interesse mis-
schien niet voldoende groot zal zijn en bijgevolg 
moeten we bekijken welke richting we uitgaan met de 
luchthavens en wat we zullen doen met de gronden.

Minister Kris Peeters: Mijnheer Verougstraete, de 
studie toont aan dat de luchthaven van Oostende een 
toekomst heeft. We moeten alleen weten welke acto-
ren zich engageren, wat de omvang van hun engage-
ment is en wat wij nog moeten doen. De beoordeling 
van de luchthaven van Oostende is vrij positief. Het 
is niet mijn intentie om te bekijken wat we met de 
gronden kunnen doen in het geval er geen luchtha-
ven meer zou zijn. Ik lees dat sommigen graag par-
ken zouden maken van de regionale luchthavens of 
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de gronden zouden willen verkavelen. We kunnen of 
mogen de tewerkstelling in de regionale luchthavens 
niet onderschatten. Eenmaal een luchthaven ver-
dwijnt, komt hij nooit meer terug – daarover mogen 
we ons geen illusies maken. We moeten met heel veel 
zorg ontplooiingskansen geven, maar als er geen 
toekomst zou zijn en niemand zich engageert, zal de 
Vlaamse Regering natuurlijk geen geld blijven pom-
pen in iets waar niemand in gelooft. Ik denk hier-
bij niet alleen aan de privé-bedrijven, maar ook aan 
andere actoren zoals de haven.

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister, ik heb 
nog een aanvullende vraag in verband met het busi-
nessplan. De Waalse overheid opteert heel duidelijk 
voor Charleroi en Bierset. Ze pompt ontzettend veel 
geld in die luchthavens. Onlangs werd weer een studie 
besteld waaruit blijkt dat Bierset kan uitgroeien tot 
een luchthaven met een grote tewerkstelling. Wordt 
in het businessplan rekening gehouden met de even-
tuele invloed van Wallonië?

De luchthaven van Bierset is 24 uur op 24 open. De 
afstanden zijn relatief. Op Bierset vliegt momenteel 
vooral TNT, maar wat is de invloed van het Waalse 
beleid?

Ik vind het juist dat de overheid geen luchthavens 
moet uitbaten. Met BIAC werd dat bewezen door 
het feit dat de Australiërs daar nu zitten.

Wordt er in het businessplan voldoende rekening 
gehouden met de invloed van het Waalse beleid ten 
aanzien van de regionale luchthavens en met de even-
tuele invloed ervan op Vlaanderen?

Minister Kris Peeters: Mijnheer Peumans, wat de 
luchthaven van Oostende betreft werd in het onder-
zoek van het VIL ook nagegaan wat de ‘catch area’ 
is. Daarbij werd nagegaan waar er nog klanten te 
vinden zijn. U moet de studie misschien eens door-
nemen, want er werd erg goed geanalyseerd waar 
de concurrentie zich bevindt en waar er nog moge-
lijkheden zijn. Daarbij werd rekening gehouden met 
andere luchthavens in de omgeving. Het is een plati-
tude om zomaar te beweren dat de regionale lucht-
havens overbodig zijn met Zaventem op 20 minuten 
afstand en Schiphol op 30 minuten afstand. Dat is 
kortzichtig. Voor Oostende gaat het bovendien voor 
een groot deel over vrachtvervoer. Het businessplan 
is een financieel instrument. Ik zou graag hebben dat 

we tot op de euro kunnen inschatten wat de financiële 
engagementen zijn en door wie ze worden aange-
gaan. Zo’n businessplan komt neer op het sterk con-
cretiseren van een onderneming die levensvatbaar is 
en waarin ook de privé-sector en lokale actoren zoals 
havens geloven en er geld in stoppen. Wie zijn eigen 
geld in een zaak steekt, springt daar immers voor-
zichtiger mee om dan met het geld van een ander.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Rudi Daems tot de heer 
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur, over de luchthaven van 
Deurne

De voorzitter: De heer Daems heeft het woord.

De heer Rudi Daems: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, ik verontschuldig me alvast voor 
de lengte van mijn vraag. Een paar weken geleden 
ben ik naar aanleiding van een opeenstapeling van 
feiten in mijn pen gekropen. Het was mijn bedoeling 
om een interpellatie te houden, maar jammer genoeg 
heeft het Bureau daar anders over beslist. Een vraag 
om uitleg zou wat korter kunnen zijn, maar mijn 
tekst was dus bedoeld als interpellatie.

Ik zet even een aantal feiten op een rijtje. Ten eer-
ste is er de natuurvergunning over de bomen die op 
7 juni door de bestendige deputatie van Antwerpen 
werd afgeleverd. Ten tweede is er het plan-MER dat 
sinds een maand ter inzage ligt, onder andere in de 
gemeenten Borsbeek, Mortsel en Berchem. Als ik het 
goed voorheb, loopt de inspraakprocedure vandaag 
of morgen af. Ten derde is er een stedenbouwkundige 
vergunning lopende voor het gedeelte van het bos dat 
effectief  ontbost moet worden. Ten vierde vormde 
uw bezoek aan de luchthaven van Deurne een poli-
tieke aanleiding. U vertelde immers dat u wat extra 
geld zou geven aan de luchthaven van Deurne. Ik 
meen in een aantal kranten gelezen te hebben dat het 
om 720.000 euro gaat, boven op de reguliere dota-
tie. En er zou onderzocht worden of een gedeelte van 
de kosten voor de civiele taken, zoals de brandweer 
en de veiligheid, ten laste van het Vlaamse Gewest 
wordt genomen. Wat ik niet had begrepen, mijnheer 
de minister, maar nu van u hoor, is dat de reguliere 
dotatie daarnaast zou worden stopgezet.



-16-Commissievergadering C292 – OPE23 – 20 juni 2006

Onze conclusie is dat de Vlaamse Regering steeds 
meer kiest voor de expansie van de luchthaven van 
Deurne, niet alleen wat het aantal luchthavenactivi-
teiten, maar ook wat de bedrijfsactiviteiten betreft. 
Zeker dat laatste aspect is problematisch, aangezien 
we te maken hebben met een regio die op het vlak 
van mobiliteitsdruk reeds overbelast is.

Ik geef  eerst een algemene beschouwing en ga dan 
verder met een aantal concrete dossiers waarover ik 
een aantal vragen heb gesteld.

Bijkomend investeren in de luchthaven is ons inziens 
niet echt zinvol. De echte luchthaven ligt in Zaven-
tem, zeker wanneer over een aantal jaren de snelle 
treinverbindingen gerealiseerd zullen zijn. We moe-
ten ook werk maken van een snelle verbinding tussen 
Zaventem en Antwerpen, bijvoorbeeld via de dia-
bolo. De luchthaven van Deurne ligt relatief dicht bij 
de woonkernen van Berchem en Borsbeek. Het is dan 
ook niet verantwoord om de vliegtuigcapaciteit meer 
dan te verdubbelen. Bovendien zouden niet alleen 
de luchthavenactiviteiten toenemen maar ook de 
bedrijfsactiviteiten met alle mobiliteitsproblemen van 
dien. Belangrijker is nog dat de Antwerpse zakenman 
zich in 2008 in zeer korte tijd met de TGV zal kun-
nen verplaatsen naar de luchthaven van Zaventem 
waar het aanbod veel groter is.

We blijven ons ook vragen stellen bij de rentabili-
teit van de luchthaven van Deurne. Ik ben benieuwd 
welke constructie u voor Deurne wilt opzetten.

Uit het plan-MER blijkt een neerwaartse evolu-
tie inzake het aantal vliegbewegingen, het aantal 
passagiers en de vracht in ton. In het plan-MER 
van Technum lees ik dat we in 1995 57.000 bewe-
gingen kenden. Er was in piek in 2001 met 69.000 
bewegingen. In 2005 waren er nog 54.000 bewegin-
gen. Het aantal passagiers volgt dezelfde trend. Er 
waren 260.000 passagiers in 1995, 273.000 in 2001 en 
142.000 vorig jaar. Deze cijfers bevestigen de cijfers 
uit het Spiekermann-rapport van 1998. In dat rap-
port stond dat het passagierswervingsgebied van de 
luchthaven van Deurne te klein is om enig inzicht te 
hebben op een rendabele uitbating tenzij men zou 
kiezen voor extra overheidssubsidies.

Mijnheer de minister, wij stellen voor de luchthaven 
van Deurne nog een tijdje haar opdracht te laten ver-
vullen als zakenluchthaven en intussen te investeren 
in openbaar vervoer en TGV-verbindingen vanuit 
Antwerpen naar Zaventem. We moeten proberen toe-

komstgericht te denken over de nabestemming. In het 
gewestplan van Antwerpen staat de nabestemming 
park ingeschreven. Voor een verstedelijkt gebied als 
Antwerpen is dat meer dan welkom.

Tot daar mijn algemene beschouwingen, ik wil nu de 
concrete dossiers even toelichten. Ik begin met het 
plan-MER. Het plan-MER behandelt niet alleen de 
creatie van een veiligheidszone maar ook de ontwik-
keling van een bedrijventerrein en aanpassingen in de 
huidige exploitatie.

Ik heb een aantal bedenkingen bij dit plan-MER. Ik 
vind het merkwaardig dat in de inleidende pagina’s 
staat dat het plan-MER op een voldoende gedetail-
leerd niveau is uitgewerkt om in de toekomst een 
project-MER overbodig te maken. Ik ben het daar 
niet mee eens. Het plan-MER bevat behoorlijk wat 
hiaten vooral wat de bedrijventerreinen betreft. Er 
zijn nauwelijks cijfers en effecten te vinden van de te 
verwachten stijging van het verkeer op de nu reeds 
door baanwinkels overbelaste gewestweg. Ook is 
men vaag over het type activiteiten waarin op het 
geplande bedrijfsterrein zou worden voorzien.

Een tweede punt van kritiek betreft de aannames van 
het plan-MER. Men gaat eigenlijk vooral uit van een 
groeiscenario. Tegen 2023 moeten er behoorlijk wat 
extra vluchten komen, vooral lijnvluchten, en dit op 
acht bestemmingen. Dat is wat het consortium voor-
opstelt. Tot nu toe werd er herhaaldelijk getracht op 
een aantal buitenlandse steden te vliegen, niet altijd 
met succes. Deze lijnvluchten zijn met uitzondering 
van de lijnvlucht naar Londen stopgezet. Het lijkt 
ons bijgevolg logisch dat er ook scenario’s in het 
plan-MER worden onderzocht met andere aanna-
mes, bijvoorbeeld van een nulgroei van de luchtha-
ven.

Merkwaardig is eveneens de redenering over de 
RESA-zone of  veiligheidszone. In het plan-MER 
staat: ‘Een nieuwe aanbeveling breidt deze zone uit 
tot 240 meter voorbij de baanstrook, dus 300 meter 
voorbij de drempel. Deze aanbeveling wordt omge-
zet in een verplichting wanneer er werken worden 
uitgevoerd. Aangezien er werken worden uitgevoerd 
aan de kant van de Krijgsbaan, zal aan deze zijde 
een RESA van 240 meter worden voorzien. Aan de 
zijde van de Vosstraat wordt niet gewerkt en volstaat 
momenteel een RESA van 90 meter.’

Dit lijkt me heel verrassend. Enkel omdat er geen 
werken zouden worden uitgevoerd aan de zijde van 
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de Vosstraat, zou de te voorziene RESA-zone niet 
gerealiseerd moeten worden. Nochtans is dit de zijde 
met het grootste aantal bewegingen. Zo’n 75 percent 
van alle opstijgingen en landingen verloopt in deze 
richting. Aan die zijde wonen ook veel meer mensen 
dan aan de zijde van de Krijgsbaan. Ik vind dat een 
heel rare kronkel in het plan-MER en ben benieuwd 
naar uw standpunt ter zake, mijnheer de minister.

Van de Vosstraat gaan we naar de andere kant van 
de startbaan, met name de Krijgsbaan. Hier passeren 
natuurlijk de verschillende scenario’s de revue om de 
veiligheidszone aan te leggen. Van de voorgestelde 
scenario’s is er geen enkel dat het bos aan Fort III 
spaart. Er is wel een scenario dat mogelijke gevolgen 
kan hebben voor de boskappingen aan Fort III, met 
name het alternatief  van de gelifte startbaan. Des-
kundigen stellen dat de veiligheidsvlakken die op 60 
meter na de drempel beginnen, in dit voorstel bijna 3 
meter hoger zouden liggen dan op dit ogenblik. Dit 
heeft gevolgen voor de mate van boskapping in Bors-
beek, aldus de deskundigen.

En zo kom ik bij het dossier van de ontbossing 
terecht. Het gaat om een terrein van ongeveer 4 
hectare. Ik verwacht dat daarover beroep zal wor-
den aangetekend, als dat intussen al niet is gebeurd. 
Ik verwacht daar geen verrassende conclusies van, 
gezien uw uitspraken uit het verleden. Ik vind wel 
dat de afgeleverde natuurvergunning op een aantal 
punten vragen oproept.

Mijn eerste vraag is of  er geen bosbeheersplan moet 
zijn om aan hakhoutbeheer te doen. Ten tweede heb-
ben we via het gemeentebestuur van Borsbeek een 
kopie gekregen van een brief  van het Agentschap 
Natuur en Bos. Zij schrijven dat de overlevingskan-
sen bij het kappen van hoogstammige bomen tijdens 
de zomer gering zijn. Ook zegt het ANB dat com-
penserende beplantingen op het fort zelf  niet moge-
lijk zijn omdat de bodem van zulke slechte kwaliteit 
is door de aanwezigheid van steenpuin en beton dat 
succes zo goed als uitgesloten is. Dat laatste wordt 
ook bevestigd in de ‘passende beoordeling’ van het 
INBO, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
Mijnheer de minister, de vraag is dan wanneer en 
hoe u die werken wilt uitvoeren. Volgens de passende 
beoordeling is dat vanaf  augustus problematisch 
voor de vleermuizenpopulatie.

Ik wil tot slot nog twee andere aspecten belichten 
die te maken hebben met dit dossier. Mijnheer de 
minister, u hebt al meermaals gezegd dat er geen 

alternatieven zijn. Er zijn nochtans deskundigen die 
beweren dat het op basis van de ICAO-regelgeving 
mogelijk is om afwijkingen te vragen. Ik verwijs naar 
de beruchte bijlage 14 van het Verdrag van Chicago 
van 7 december 1944.

Er is ook verwezen naar een alternatievenonderzoek. 
Wij hebben geprobeerd dat in te kijken, maar dat is 
niet gelukt. Navraag bij de FOD Mobiliteit leert ons 
dat een dergelijk rapport wel degelijk bestaat, maar 
dat het niet kan worden vrijgegeven op basis van de 
wetgeving op de openbaarheid van bestuur. Ik vind 
het jammer dat wij dat onderzoek niet gezien heb-
ben.

Voorts is er de overeenkomst met de gemeente Bors-
beek zelf. Daarin is een passage opgenomen over 
compenserende bebossing. In eerste instantie zou 
worden voorzien in een bijdrage aan het boscom-
pensatiefonds. Dat lijkt me niet volledig conform de 
afspraken met het gemeentebestuur van Borsbeek.

Mijnheer de minister, wat is het standpunt van de 
Vlaamse Regering over de toekomst van de luchtha-
ven van Deurne? Gaat het verhaal dat u net schetste 
over het businessplan ook concreet op voor Deurne? 
Zullen er nog middelen worden ingezet om de lucht-
haven leefbaar te houden? Hoeveel bedraagt de even-
tuele kost voor de zogenaamde civiele taken?

Bent u van oordeel dat dit plan-MER voldoende 
gedetailleerd is en een project-MER overbodig 
maakt? Is het niet logisch dat een plan-MER ook 
voorziet in scenario’s die uitgaan van een nulgroei of 
zelfs een achteruitgang van de luchthavenactiviteit?

Het plan-MER spreekt zich niet expliciet uit over het 
type bedrijfsactiviteiten dat op het bedrijventerrein 
gepland wordt. Betekent dit dat wordt afgestapt van 
het oorspronkelijke idee om uitsluitend luchthaven-
gebonden activiteiten uit te voeren?

Is het logisch en veiligheidstechnisch juist dat de cre-
atie van een veiligheidszone wordt gekoppeld aan het 
feit of  er al dan niet werken worden uitgevoerd? In 
het plan-MER is sprake van een scenario van een 
gelifte startbaan. De keuze van dit scenario, even-
tueel gecombineerd met de techniek van een steep 
approach, zoals toegepast door dezelfde vliegtuigen 
op de luchthaven van London City Airport, voorziet 
in mogelijkheden om het bos aan Fort III deels of 
volledig te vrijwaren. Is het niet logisch om te wach-
ten met kappingen tot over deze scenario’s is beslist?
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Tot slot een vraag over de geplande kappingen en de 
overeenkomst met het gemeentebestuur van Bors-
beek. Klopt het dat er nog geen beheersplan is? Is in 
dat geval een kapping toegestaan? Welk tijdstip acht 
u gepast om tot ontbossing over te gaan? Hoe ver-
houdt het storten van een bedrag in het boscompen-
satiefonds zich tot de overeenkomst van de gemeente 
Borsbeek?

Als er dan toch wordt gedacht aan effectieve ter-
reincompensaties, welke zijn dan de gronden voor de 
compenserende bebossing? Zijn de koopcontracten 
hiervoor al bezegeld?

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer Daems, de 
inhoud van uw vraag en de houding van uw partij 
in dit dossier verbaast me helemaal niet. Het is uiter-
aard de taak van een lid van een oppositiepartij op 
Vlaams niveau om dergelijke vragen te stellen. Het 
valt me evenwel op dat de beslissing over de toe-
komst van de luchthaven van Deurne is genomen 
terwijl uw partij in de Vlaamse Regering zat. Ik vind 
het dan ook eigenaardig dat u de minister nu om 
het standpunt van de Vlaamse Regering vraagt. Ik 
veronderstel dat de minister straks zelf  naar de rege-
ringsbeslissingen van 3 maart 2000, 19 juli 2002, 27 
juni 2003 en 6 januari 2004 zal verwijzen. Ik zou hier 
trouwens nog een aantal regeringsbeslissingen aan 
kunnen toevoegen. Ik vind dat u de minister nu niet 
over zijn standpunt over de toekomst van de luchtha-
ven van Deurne kunt vragen. Op die manier holt u 
gewoon achter de feiten aan.

Aangezien u het dossier ten gronde wilt bespreken en 
cijfers naar voren hebt gebracht, zal ik ook wat cijfers 
uit jaarverslagen citeren. Ondanks de daling van het 
aantal passagiers, zijn de opbrengsten in 2004 met 9 
percent gestegen. In het verleden was de dekkings-
graad van de eigen kosten niet hoog genoeg. Vorig 
jaar lag de dekkingsgraad al 5 percent hoger dan 
in 2003 en 2004. De negatieve resultaten van 2004 
bedroegen slechts de helft van de negatieve resultaten 
van 2003. De trend is positief  en gaat in de richting 
van rentabiliteit.

Ik vind het een beetje hypocriet dat u zich zorgen 
maakt om de rentabiliteit en zich tegelijkertijd duide-
lijk tegen de invulling van welk bedrijventerrein dan 
ook verzet. Volgens u kan de buurt dit niet aan en 
is dit onaanvaardbaar. Volgens u staat er een grens 
op het aantal te vervoeren passagiers. Het is echter 

om veiligheidsredenen dat veel vluchten uit het verle-
den nu niet meer plaatsvinden. British Airways heeft 
zijn vluchten stopgezet. Janssen Pharmaceutica wei-
gert nog te vliegen als er volgens de weerberichten de 
volgende dagen kans op regen is. Die verliezen van 
trafiek zijn rechtstreekse gevolgen van het feit dat de 
luchthaven niet aan de veiligheidsvoorwaarden vol-
doet.

Aangezien u op Vlaams niveau een oppositiepartij-
tje vertegenwoordigt, is uw houding hier terecht. De 
houding van uw partij in Antwerpen ergert me meer. 
In Antwerpen zit Groen! niet in de oppositie. Uw 
partij maakt daar deel uit van de meerderheid. Het 
ergert me dan ook dat uw partij constant tegen de 
beslissingen van de meerderheid ingaat. Dit gebeurt 
met betrekking tot verschillende dossiers, zoals Doel, 
de baggerwerken aan het Deurganckdok en het 
voortbestaan van de luchthaven van Deurne. Ik moet 
zeggen dat uw partij het ons bijzonder gemakkelijk 
maakt om onze beslissing te verantwoorden om na 8 
oktober 2006 zonder Groen! verder te gaan.

Mijnheer Daems, eigenlijk ben ik ook wel blij dat 
u deze vraag om uitleg stelt. U biedt me immers 
de kans om me volledig achter de beslissing van 
de Vlaamse Regering te scharen. Ik ben blij dat de 
minister duidelijkheid over dit dossier verschaft en 
volledig de kaart van de luchthaven van Deurne 
trekt. De minister onderschrijft de bedrijfsecono-
mische werkelijkheid ter plekke. Hij houdt rekening 
met de veiligheid van de omwonenden en hij maakt 
duidelijk dat het milieu, het bedrijfsleven en de eco-
nomische wetmatigheden van een luchthaven kunnen 
samengaan. De minister heeft in veel compensaties 
voorzien. Hij heeft hiervoor geld uitgetrokken en hij 
heeft gelijktijdigheid gegarandeerd. Hij heeft duide-
lijk gemaakt dat de startbaan niet zal worden ver-
lengd. Ik steun de minister volledig.

Dit gezegd zijnde, zou ik de minister een aantal con-
crete vragen willen stellen. Is de vergunning al afge-
leverd? Hoe staat het met de loods? Is de loods al 
afgebroken? Zal in de flessenhals, het meest pertinent 
problematische gedeelte van de aanvliegroute, wor-
den gekapt? Wanneer zal de rest volgen?

Mijnheer Daems, u zou het Verdrag van Chicago 
eens moeten lezen. In dit verdrag staat duidelijk te 
lezen dat op niet-verwijderbare obstakels bakens 
mogen worden geplaatst. Bomen zijn verwijderbaar. 
We mogen er dus geen kerstlampen op hangen. Vol-
gens het Verdrag van Chicago vormen deze bomen 
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verwijderbare obstakels en brengen ze de veiligheid 
van de luchthaven in het gedrang.

Hoe ver staat het onderzoek naar het alternatief, de 
omleiding en de ondertunneling? Dit is in de MER 
opgenomen. Houdt de MER ook rekening met de 
toekomstige veiligheidsnormen? Momenteel is alles 
in orde voor de 90 plus 60, maar ik vraag me af  of 
alles ook voor de 240 plus 60 in orde is. Het gaat hier 
niet om vrijblijvende normen die enkel gelden wan-
neer werken worden uitgevoerd. In het verleden was 
de 90 plus 60 een vrijblijvende norm. Uiteindelijk is 
dit een verplichte norm geworden. We mogen ervan 
uitgaan dat de 240 plus 60 in de toekomst ook een 
verplichte norm voor de veiligheid van de luchthaven 
zal worden.

Hoe ver staan de contacten met privé-bedrijven? 
Indien we een PPS-constructie willen opzetten, 
mogen we van de bedrijven niet enkel de financiering 
van de infrastructuur eisen. We moeten ook aandacht 
voor de uitbating van de bedrijventerreinen hebben. 
Hoe staat het hiermee? Op dit ogenblik is de invul-
ling nog redelijk vaag. Hoe zal dit concreet worden 
ingevuld? In welke richting zal dit evolueren?

Ik zou willen afronden met een citaat. Ik wil een van 
de vele mails voorlezen die ik over dit onderwerp heb 
ontvangen. Ik kan me voorstellen dat de heer Daems 
geen mails van deze aard krijgt. ‘Geachte mevrouw, 
voor enkele maanden zag ik u op ATV een duide-
lijk standpunt innemen ten voordele van de luchtha-
ven van Deurne. Groen! Antwerpen lanceert nu de 
zoveelste aanval op de luchthaven. Op ATV roept 
Groen! op om met zoveel mogelijk bewoners een 
petitie te tekenen. Als omwonende op 200 meter van 
de controletoren moet ik u zeggen dat ik nog nooit 
iemand aan de deur heb gehad van Groen! die mijn 
mening vroeg. Groen! en andere actiegroepen zeg-
gen mensen te vertegenwoordigen die hen helemaal 
niet geplebisciteerd hebben. De omwonenden in de 
aanpalende straten, dat kan ik u garanderen, zijn 
helemaal niet tegen de luchthaven, integendeel. Het 
geluid is snel weg. ’s Nachts is de luchthaven gesloten 
en dan is het hier opvallend stil en rustig. Ik hoop 
daarom dat u dit dossier blijft opvolgen en verdedi-
gen, in tegenstelling tot de acties van Groen! Hoog-
achtend.’ Ik laat in het midden wie deze mail heeft 
verstuurd.

De voorzitter: De heer Van Gaever heeft het woord.

De heer Freddy Van Gaever: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, het is niet mijn gewoonte tij-

dens commissievergaderingen lange toespraken te 
houden. Ik wil mijn mening over de toekomst van 
de luchthaven van Deurne niet uiteenzetten. Indien 
ik op een correcte wijze zou moeten overlopen wat 
mogelijk, zinvol en zinloos is, zou ik een paar uur 
nodig hebben. Op een paar uur tijd zou ik iedereen 
duidelijke en juiste informatie kunnen geven. Ik ben 
echter ontgoocheld door wat ik allemaal heb gelezen 
en gehoord. Ik heb de tekst van de vraag om uitleg 
van de heer Daems ontvangen. Ik begrijp een paar 
punten in die tekst niet.

In de tekst staat onder meer het volgende te lezen: 
‘De luchthaven van Antwerpen ligt op 24 minuten 
treinen van Antwerpen’. Ik weet niet wat de heer 
Daems hiermee bedoelt. Als ik aan het hoofdgebouw 
van de luchthaven van Deurne vertrek en 24 minuten 
wandel, ben ik in Antwerpen. Ik heb daar geen trein 
voor nodig.

De heer Rudi Daems: Het gaat hier om beeldspraak. 
Ik heb dit in mijn toelichting verduidelijkt.

De heer Freddy Van Gaever: Gaat het dan om de 
luchthaven van Zaventem?

De heer Rudi Daems: Ik heb gezegd dat de luchthaven 
van Zaventem de echte luchthaven van Antwerpen is. 
Die luchthaven ligt op 24 minuten van Antwerpen.

De heer Freddy Van Gaever: Mijnheer Daems, u had 
dat beter in uw tekst vermeld. Ik vind het nu moeilijk 
om te begrijpen. Ik lees dat de luchthaven van Ant-
werpen op 24 minuten van Antwerpen is gelegen. Er 
staat niet bij dat u met Antwerpen eigenlijk Brussel 
bedoelt.

U baseert zich op de statistische gegevens van de 
Vlaamse administratie. Ik erger me aan het feit dat 
deze gegevens allemaal onjuist zijn. Hoewel ik dit 
vorig jaar al eens in deze commissie heb toegelicht, 
blijft dit maar duren. Ik zal, hopelijk voor het laatst, 
nog eens herhalen hoe het precies zit.

Het gaat om de vrachtresultaten van de luchthaven 
van Antwerpen. Volgens de gegevens die u net hebt 
geciteerd, is langs deze luchthaven in 1995 10.807 ton 
en in 2005 4.664 ton vracht vervoerd.

De heer Rudi Daems: Ik heb die gegevens in het MER 
gevonden.

De heer Freddy Van Gaever: Ik heb echt de indruk 
dat we ons hier in een kleutertuin bevinden. Zoals ik 
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al eerder heb verklaard, vliegt geen kilogram vracht 
naar of van de luchthaven van Deurne. Sabena heeft 
25 jaar geleden een loods op het grondgebied van 
de luchthaven van Deurne gebouwd. De expeditie-
bedrijven brachten hun vracht naar de luchthaven. 
’s Avonds vertrokken vrachtwagens met die vracht 
naar Zaventem. Maar aangezien dat vrachtgebouw 
op het grondgebied van Deurne lag, en aangezien ze 
bij de administratie niet altijd snugger zijn, heeft men 
de vrachten die per vrachtwagen naar Zaventem gin-
gen, opgeschreven als zijnde Deurne. Een paar jaar 
later heeft de KLM een vrachtloods gebouwd en er 
zijn nog andere vrachtloodsen gebouwd.

Er wordt al gedurende tientallen jaren in alle officiële 
documenten over duizenden tonnen vracht gespro-
ken. Van Gaever zegt u: er is geen kilogram vracht. 
Er moet staan: 1995: 0; 1996: 0, enzovoort. Al die 
duizenden tonnen waarop men zich steunt voor het 
toekennen van subsidies, is allemaal wind. Het enige 
wat er in Deurne landt, zijn een paar kilogram dia-
manten. Op een heel jaar gaat het misschien over 1 
ton. Occasioneel komt er ook eens een vrachtvlieg-
tuig als er een dolfijn aankomt voor de Zoo van Ant-
werpen bijvoorbeeld. Dan is er misschien eens 100 of 
200 kilogram. Op jaarbasis is dat verwaarloosbaar. 
Al die duizenden tonnen die worden genoemd in al 
die documenten, is allemaal oogverblinding.

Wat betreft de passagiers, moet u, collega’s, eens 
beginnen begrijpen wat het verschil is tussen fake en 
echt. Als er een piloot met twee leerlingen in een klein 
vliegtuigje, een Piper Cub, in Deurne opstijgt, en hij 
landt elke zes minuten – dat noemt men touch and 
go – en die vliegt op een uur tien keer rond, zijn dat 
statistisch 60 passagiers. Men moet weten wat 260.000 
passagiers betekent. Een vliegtuig van de VLM met 
40 passagiers is in de statistische gegevens minder 
belangrijk dan een vliegtuig dat met twee leerlin-
gen tien rondjes draait. Als wij hier in het parlement 
beslissingen moeten nemen over de toekomst van de 
luchtvaart in België, smeek ik om eens te beginnen 
met correcte statistische gegevens te geven. Met de 
huidige statistische gegevens kunnen we niets doen. 
Bij de vracht moet 0 staan, want de vracht gaat ’s 
avonds per vrachtwagen naar Amsterdam, Brussel of 
Frankfurt; er vliegt geen kilogram via Deurne. Elke 
dag krijgt de luchthavencommandant van Antwerpen 
van de verschillende expeditiebedrijven de statistische 
gegevens. Hij vult alles mooi in. Er vertrekt ongeveer 
20 ton per dag per vrachtwagen vanuit Deurne, maar 
geen kilogram via de luchthaven zelf.

Ik durf  zeggen dat geen enkele van de leden meer 
tijd heeft gestoken in de luchthaven van Deurne. Ik 

heb er zelfs twee jaar gewoond. Ik had er destijds het 
bedrijf  Delta Air Transport en Freddytrans. Dat is 
40 jaar geleden. Ik denk dat het niet opportuun is 
dat ik vandaag spreek over de toekomst van Deurne. 
Alles waar nu over wordt gepraat in verband met de 
luchthaven van Deurne, is allemaal folklore. Het gaat 
over bomen, een ondertunneling, een vleermuizenpo-
pulatie. Ik word er ziek van.

De heer Rudi Daems: Het gaat in de eerste plaats over 
de leefbaarheid.

De heer Freddy Van Gaever: Ik ben daar allemaal 
voor, maar toch. Ik geef  u gelijk: als men in Deurne 
een ‘steep approach’ zou invoeren, zoals op London 
City Airport, dan hoeft er geen enkele boom te wor-
den gekapt. Ik ken meer van luchtvaart dan velen die 
hier zitten. Er is geen enkele piloot die me ooit heeft 
gezegd dat hij problemen had met die bomen. Het 
probleem van de bomen is totaal verwaarloosbaar. 
(Opmerkingen van mevrouw Annick De Ridder)

Mevrouw De Ridder, u hebt daarjuist gezegd – en 
dat ergert me – dat British Airways is gestopt met op 
Deurne te vliegen omwille van de veiligheid. Vertel 
toch niet zo’n onzin in een commissie.

Mevrouw Annick De Ridder: Wat bent u hier aan het 
vertellen? Denkt u dat er geen enkele piloot zou wei-
geren te landen als het mistig is of als het regent?

De heer Freddy Van Gaever: Dat is allemaal fictie. 
Ten eerste vloog British Airways niet op Deurne, 
maar Connect-Air. Connect-Air is gestopt omdat de 
VLM, die op London City vloog, alle passagiers van 
Connect-Air afsnoepte, en het was niet meer renda-
bel. Dat heeft niets met veiligheid te maken.

U zegt dat Janssen Pharmaceutica niet meer op 
Deurne landt als het regent. Hoe kunt u zo’n enor-
miteiten vertellen? Welk bedrijf  zou niet op Deurne 
landen als het regent?

Mevrouw Annick De Ridder: Vraag de vluchten eens 
op die worden afgeleid naar Brussel.

De heer Freddy Van Gaever: Als u iets zegt, wees dan 
concreet. Welke vluchten zijn afgeleid naar Brussel?

Mevrouw Annick De Ridder: Er worden vluchten 
afgeleid naar Brussel omdat ze weigeren te landen 
door de onveiligheid die wordt gecreëerd door de 
bomen die er staan. Deurne is een van de weinige 
luchthavens die compleet onveilig is. Als er vandaag 
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of  morgen iets gebeurt, is het Vlaamse Gewest aan-
sprakelijk.

De heer Freddy Van Gaever: De onveiligheid van 
Deurne is waanzin, het is een zeer veilige luchtha-
ven. Er bestaan internationale normen en de VLM 
vliegt al vijftien jaar vijf  keer per dag. Informeer u bij 
mensen die er iets van weten. Ga naar de VLM, de 
enige maatschappij die op Deurne vliegt, en die is er 
al tienduizenden keren geland. Dat was altijd veilig. 
Er is geen enkele piloot die ooit zal zeggen dat hij 
ongelukkig is omdat er een boom staat.

Mijnheer de minister, volgens mij hebt u volkomen 
gelijk als het gaat over de ondertunneling. U hebt een 
veel goedkoper alternatief. Het heeft geen zin om een 
of  twee miljard te versmossen voor een ondertunne-
ling, als er gewoon een baantje rond gelegd kan wor-
den. Ik juich uw standpunt toe en vind dat de beste 
oplossing.

Mijnheer Daems, op het punt van de steep approach 
geef  ik u gelijk. Als de groenen, of  wie het ook is, 
zo veel belang hechten aan die enkele honderden 
bomen, heb ik daar geen problemen mee. Voer dan, 
zoals op London City, een steep approach in en dan 
moeten de bomen niet worden gekapt. Ik kan u zelfs 
helpen. Het hoogste gebouw van heel Engeland, 
Canary Wharf Tower, staat op een paar meter van de 
startbaan van London City Airport. Men heeft nooit 
gevraagd om daar 50 meter af  te kappen omdat het 
onveilig is.

Mevrouw Annick De Ridder: Het staat toevallig niet 
in de aanvliegroute.

De heer Freddy Van Gaever: Wat bedoelt u met aan-
vliegroute? Het staat dan juist naast de aanvliegroute. 
Staan die bomen juist in de aanvliegroute denkt u? 
Ja? Dan moet u eens naar Deurne gaan en dan zal ik 
het u uitleggen. Ik heb er veertig jaar gevlogen, dus ik 
weet waarover ik spreek.

Mijnheer de voorzitter, ik hoop dat de statistische 
gegevens van onze overheid op het gebied van tonnen 
vracht en het aantal passagiers in de toekomst een 
beetje correcter worden weergegeven, zodat we goede 
beslissingen kunnen nemen.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, ik denk dat het Winston Churchill was die zei: 
‘Effects are better than emotions in politics’.

‘De Antwerpse regio, met 24.500, deels multinatio-
nale, bedrijven en als wereldhandelscentrum 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 wor-
den uitgevoerd.’ Tot daar de lezing uit het regeerak-
koord.

Mevrouw De Ridder, u hebt ernaar verwezen dat 
de vorige regering in alle wijsheid beslissingen heeft 
genomen, die ik uitvoer. Mogelijk zijn een aantal 
mensen verrast dat ik met zoveel doortastendheid en 
verbetenheid uitvoer wat mij is toevertrouwd, maar 
ik voer dat uit.

Er werd toen een PPS opgebouwd en er werden een 
aantal engagementen genomen. Eerst wordt de MER 
afgerond, met de varianten van een tunnel en een 
omleiding met een kleine tunnel. Naargelang van de 
keuze, zal dat een effect hebben op de PPS die verder 
geconcretiseerd zal worden.

Het belangrijkste is natuurlijk de problematiek van 
de veiligheid. Mijnheer Van Gaever, als minister 
baseer ik me op de adviezen die ik krijg van het fede-
rale directoraat-generaal Luchtvaart. Deze instantie 
zegt dat er een probleem is met de bomen. Bomen 
hebben twee grote verschillen met gebouwen: een 
boom groeit en wordt dus hoger en een boom kan 
men omhakken of snoeien.

Als men, ook op basis van de internationale regel-
geving, zegt dat er een probleem is met de veiligheid 
van de luchthaven van Antwerpen, moeten we ervoor 
zorgen dat de veiligheid wordt gegarandeerd. Ofwel 
hebben we een immens groot probleem en kunnen we 
de luchthaven een categorie laten zakken of  ze slui-
ten. Als bevoegde minister wens ik zo snel mogelijk 
het probleem van de veiligheid op te lossen. Er is een 
audit gebeurd, waaruit blijkt dat er een probleem is 
met de bomen.

Mijnheer Van Gaever, ik heb niet de ervaring in de 
luchtvaart die u hebt, maar als bevoegde minister kan 
ik enkel de adviezen au sérieux nemen en alles doen 
om ze te concretiseren, wat ik ook doe.

Mijnheer Daems, er is een groot verschil tussen ons. 
Ik voer beslissingen uit die de vorige regering heeft 
genomen en waar u deel van uitmaakte, ook toen 
die beslissingen werden bediscussieerd. Ik ben ervan 
overtuigd dat er, bij de zwijgende meerderheid, een 
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groot draagvlak is voor de luchthaven. Wat mij 
betreft is er ook een toekomst voor die luchthaven.

Mijnheer Van Gaever, als ik me niet vergis, heb ik 
ook al geantwoord op uw vraag over de vrachten. 
Dat is al een tijdje geleden. Een deel van de vrachten 
zijn in transit en gaan niet in de lucht. Ik meen dat 
ik uw vraag over de verduidelijking en de uitsplitsing 
van de vrachten – via de lucht en over de weg – al 
vroeger heb beantwoord. De secretaris kan dat zeker 
voor u opzoeken.

Als we een luchthaven een toekomst willen geven, 
is het heel belangrijk om in eerste instantie zo snel 
mogelijk duidelijkheid te creëren. Al jarenlang weet 
niemand wat er zal gebeuren met de luchthaven: 
blijft hij open of  gaat hij dicht? Gaat er een stukje 
dicht? Wordt er een park aangelegd? In een dergelijke 
situatie kan de luchthaven niet worden uitgebreid. De 
situatie is een beetje vergelijkbaar met Doel. We heb-
ben het daarover een vorige keer gehad. Ook daar is 
de situatie onduidelijk: iedereen moet vertrekken en 
degenen die achterblijven, krijgen een tijdelijk recht, 
maar de leefbaarheid van Doel moet gegarandeerd 
blijven. De situaties zijn vergelijkbaar, want er is geen 
duidelijkheid in het beleid.

Die duidelijkheid moet er dringend komen. Onder-
tussen hebben we al een aantal voorlopige cijfers 
omdat we al wat duidelijkheid hebben gecreëerd. 
Gelukkig maar voor de mensen en de ondernemin-
gen die er geld in stoppen, want er wordt voor de 
eerste vijf  maanden van dit jaar al een verbetering 
geconstateerd. Ik benadruk dat de cijfers voorlopig 
zijn. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, 
januari tot mei, is het aantal passagiers met 9,7 per-
cent toegenomen, het aantal bewegingen met 12,18 
percent en ook de vracht zou toegenomen zijn. Dit 
heeft voornamelijk te maken met duidelijke posi-
ties en uitspraken van het beleid en van mezelf  als 
betrokken minister.

Ik heb een businessplan voor Oostende en voor Kort-
rijk. De visienota voorziet niet in een businessplan 
voor Antwerpen omdat tijdens de vorige legislatuur 
afspraken werden gemaakt voor een PPS. We zullen 
ons eerst buigen over de veiligheid, daarna over de 
vraag over een tunnel of  omleiding, en daarna zal 
een concrete invulling aan de PPS worden gegeven.

Voor de exploitatie, de instandhouding en de verbe-
tering van de luchthaveninfrastructuur ontvangt de 
luchthaven een exploitatiedotatie van 1.561.000 euro 

en een investeringsdotatie van 2.572.000 euro, waar 
de 720.000 euro deel van uitmaakt. Ik heb dat bedrag 
vrijgemaakt om te voldoen aan de internationale 
verplichtingen, zoals de verplichtingen van Chicago, 
die nodig zijn om de luchthaven open te houden. De 
exploitatiedotatie moet, samen met de eigen inkom-
sten van de luchthaven, in principe volstaan om de 
eigen personeels- en werkingskosten te financieren. 
Uit de rekeningen van 2005 blijkt dat de exploitatie-
dotatie minder bedraagt dan de kosten voor de lucht-
havenbeveiliging en de luchthavenbrandweer. In 2004 
bedroeg de directe kost van de brandweer 911.000 
euro en van de luchthavenbeveiliging 793.000 of 
samen 1.784.000 tegenover een dotatie van 1.535.000 
euro. De publieke functies worden nu dus voor een 
gedeelte – weliswaar een marginaal gedeelte – gefi-
nancierd met de eigen opbrengsten.

U hebt me wellicht verkeerd begrepen. U ging ervan 
uit dat ik een dotatie zou geven en daar bovenop nog 
middelen voor de brandweer. Dat klopt niet. Ik wil 
niet vooruitlopen op de zaak, maar het ziet ernaar 
uit dat het aanhouden van de hoogte van het bedrag 
kan volstaan voor de voortzetting van de taken van 
de brandweer en de beveiliging.

De vergelijking met London City Airport werd 
gemaakt. Ik laat me adviseren en ik krijg duidelijke 
brieven en standpunten van het orgaan dat in België 
verantwoordelijk is: het directoraat-generaal voor de 
Luchtvaart. Dat orgaan heeft de zaak grondig bestu-
deerd, ook de vergelijkingen met London City. Het 
directoraat-generaal is voor mij het baken. Ik heb 
met heel veel interesse naar de vele ervaringsdeskun-
digen geluisterd, maar ik baseer me op wat dit offici-
ele orgaan me geeft. Volgens het directoraat-generaal 
vormen de bomen een belangrijke hinderpaal en kan 
de luchthaven niet open blijven indien de bomen niet 
worden gekapt en gerooid.

Ik meen dat ik uw algemene vragen over de toekomst 
heb beantwoord. Ik heb het ook over de extra mid-
delen gehad en over de kosten voor de beveiliging en 
de brandweer.

Conclusie, ik geloof  nog in die luchthaven en zal zo 
snel mogelijk de beslissingen uitvoeren die genomen 
zijn.

Het MER onderzoekt de impact op milieu-effecten. 
Het gaat niet in op de economische haalbaarheid van 
een project. Het is dus geen businessplan. Een MER 
heeft niet als doelstelling een kosten-batenanalyse 
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te maken van de toekomst van een luchthaven. Een 
MER ondersteunt enkel de beslissing die door het 
politieke niveau wordt genomen en verschaft infor-
matie over de mogelijke gevolgen voor het milieu en 
de gewenste milderende maatregelen.

Mijnheer Daems, u hebt me een vraag gesteld over 
de uitvoering van het MER op projectniveau. Er is 
gepraat met de cel MER die op een vrij autonome 
wijze toeziet op de kwaliteit van het onderzoek. De 
cel MER gaat ervan uit dat het plan-MER zal wor-
den uitgevoerd op het detailniveau van een project-
MER. De cel MER zal na afloop van het onderzoek 
ook oordelen of het plan-MER inderdaad voldoende 
gedetailleerd is opgemaakt om te kunnen dienen als 
project-MER in het kader van de opmaak van een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

U vraagt verder waarom er geen nulscenario is opge-
nomen. Een nulscenario wordt in elk MER-onder-
zoek meegenomen. Een groeiscenario kijkt naar 
de evolutie van het milieu zonder dat de geplande 
ingrepen worden uitgevoerd, waarbij wordt vertrok-
ken van de huidige exploitatie, gekoppeld aan een 
aantal externe ontwikkelingen zoals het Masterplan 
Antwerpen. Op die manier kan het netto-effect van 
de geplande ingrepen in beeld worden gebracht. De 
keuze van de groeiscenario’s is ingegeven door het 
uitgangspunt dat de mogelijke milieu-effecten zo 
goed mogelijk in beeld moeten worden gebracht. 
Daarbij wordt de milieuvergunning als uitgangspunt 
genomen. Er wordt met andere woorden nagegaan 
wat de maximale milieu-impact van de luchthaven is 
binnen de grenzen van de milieuvergunning.

Wat de bedrijventerreinen betreft, moet het plan-
MER als onderbouwing dienen voor de opmaak van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de realisatie van de 
geplande ingrepen mogelijk maakt. De keuze voor al 
dan niet luchthavengebonden bedrijven houdt weinig 
verband met de milieu-effecten die vooral gerelateerd 
zijn aan het aantal te ontwikkelen vierkante meters, 
het soort functie en de wijze van organisatie. Er is wel 
overeengekomen dat baanwinkels uitgesloten zijn.

Wat de veiligheidzones betreft, heeft de internationale 
burgerluchtvaartorganisatie een aantal verplichtingen 
opgelegd. Het is belangrijk dat we rekening houden 
met een scenario waarin de huidige aanbevelingen 
verplicht worden opgelegd. Verder is er sprake van 
het liften van de baan en een kleinere ondertunneling 
om aan de voorwaarden te voldoen.

Het bosbeheerplan is niet beschikbaar voor dit 
gebied. Dit neemt niet weg dat er geen kappingen of 

beheer zouden kunnen plaatsvinden. Alle handelin-
gen inzake beheer van het bos moeten bij het ont-
breken van een bosbeheerplan, gemachtigd worden 
door het bosbeheer. In dit geval is dat de woudmees-
ter, aangesteld voor de provincie Antwerpen bij het 
ANB.

Zoals u zelf  zei, mijnheer Daems, zijn een aantal ver-
gunningen aangevraagd. Zo is er de ontheffing van 
het verbod op ontbossen, verleend op 12 mei 2006, 
de stedenbouwkundige vergunning met het oog op de 
ontbossing waarvoor het openbaar onderzoek bezig 
is, de kapmachtiging die moet worden afgeleverd op 
basis van de natuurvergunning en van het advies van 
de bevoegde afdeling van het ANB, de natuurver-
gunning die door de bestendige deputatie is afgele-
verd op 7 juni 2006 en een vergunning voor werken 
op of  rond een beschermd monument afgeleverd op 
27 februari 2006. Ik moet al die procedures met de 
nodige zorg volgen.

Het tijdstip van de ontbossing kan ik op dit ogen-
blik nog niet geven. Het gaat hier uiteraard om een 
operatie die heel wat tijd zal vragen. Om de lucht-
vaartveiligheid te garanderen, zal ik die operatie zeer 
zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren. Deze werken 
zullen met de nodige maatregelen ter bescherming 
van de gebouwen, in het bijzonder van het geklas-
seerde gedeelte, op het domein gepaard gaan. Het 
kappen van de bomen zal uiteraard slechts kunnen 
aanvangen op het ogenblik dat alle nodige vergun-
ningen zijn afgeleverd en aan alle voorwaarden is vol-
daan. Indien we niet op dit ogenblik wachten, zullen 
de heer Daems of  anderen mogelijk acties onderne-
men. Ik zal er nauwlettend op toezien dat we over 
alle vergunningen beschikken en aan alle voorwaar-
den voldoen.

Wat de compensaties betreft, heeft het Vlaamse 
Gewest op 22 mei 2006 een perceel met een opper-
vlakte van 3 hectare 7,596 are uitgekozen. Dit perceel 
staat bij het kadaster bekend als Borsbeek, afdeling 
1, sectie A, nummer 232E. We leven de overeenkomst 
met de gemeente Borsbeek na. Dit perceel voldoet 
tevens aan de in de natuurvergunning opgenomen 
voorwaarden. We zullen dit terrein gebruiken voor de 
aanleg van aanplantingen als compenserende bebos-
sing in de onmiddellijke omgeving van het fort.

Mijnheer de voorzitter, ik denk dat ik alle vragen heb 
beantwoord. Het is natuurlijk mogelijk dat mijn ant-
woord niet iedereen tevreden stelt. Ik heb een stand 
van zaken gegeven. Ik zal de genomen beslissingen 
verder uitvoeren. Dit is de opdracht die ik heb gekre-
gen. We hebben al een hele weg afgelegd. Het is voor 
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de toekomst en de veiligheid van de luchthaven van 
Deurne essentieel dat we deze werkzaamheden met 
de nodige doortastendheid voortzetten.

De voorzitter: De heer Daems heeft het woord.

De heer Rudi Daems: Mijnheer de minister, hoewel 
u dit had aangekondigd, hebt u geen kort antwoord 
gegeven. Ik zal me voor mijn repliek tot de hoofdlij-
nen van uw antwoord beperken.

Ik heb de indruk dat de beslissingen die in het ver-
leden over de luchthaven van Deurne zijn genomen 
met de nodige selectiviteit worden geïnterpreteerd 
en gebruikt. Dit geldt overigens ook voor de beslis-
singen in verband met Doel. Er is destijds hard 
onderhandeld. Er zijn pogingen ondernomen om een 
compromis te bereiken. De standpunten van Groen! 
zijn sindsdien niet gewijzigd. Groen! geloofde tijdens 
de vorige legislatuur niet in de rentabiliteit van de 
luchthaven. Groen! dacht al evenmin dat bepaalde 
ingrepen noodzakelijk waren om de veiligheid te 
garanderen. Die standpunten zijn sindsdien niet 
gewijzigd. Ik zie niet direct grote tegenstrijdigheden 
tussen mijn vraag om uitleg en de vroegere standpun-
ten van mijn partij.

Ik begrijp uiteraard uw bekommernis om de veilig-
heid van de luchthaven. Wat me uitermate stoort, 
is het verschil in aandacht voor de veiligheid aan 
de Krijgsbaan en aan de Vossenstraat. U hebt mijn 
vraag hierover eigenlijk niet beantwoord. Het gaat 
hier om een delicaat punt. Ik begrijp de opstellers 
van het plan-MER niet. Het zou hier om een bewuste 
strategie ter voorbereiding van een gefaseerde besluit-
vorming kunnen gaan. Ik begrijp echter niet waarom 
bepaalde werken langs de ene kant moeten worden 
uitgevoerd en langs de andere kant, waar veel meer 
vliegtuigen opstijgen en veel meer mensen wonen, 
niet moeten worden uitgevoerd. Langs de ene kant 
is de veiligheidszone groter. Langs de andere kant 
hoeft diezelfde veiligheidszone blijkbaar niet zo groot 
te zijn. Deze opmerking staat los van de eventuele 
noodzakelijkheid van de werken. Ik heb een funda-
menteel probleem met een aantal methodologische 
en inhoudelijke aspecten van het opmaken van het 
plan-MER.

Mijnheer de minister, wat het businessplan betreft, 
merk ik een verschil tussen de beslissingen van de 
Vlaamse Regering over de luchthavens van Oost-
ende en Kortrijk-Wevelgem en die over de lucht-
haven van Deurne. U hebt in dit verband naar een 

PPS-constructie verwezen. Betekent dit dat u voor 
de luchthaven van Deurne voor een voortzetting van 
het investeringsbeleid blijft kiezen? Zal het bedrag 
worden gehandhaafd of verhoogd? Wat is het gevolg 
van de beslissing van de Vlaamse Regering? Zo zou 
immers een vrij fundamenteel verschil tussen de 
luchthavens kunnen ontstaan. Volgens mij geeft de 
Vlaamse Regering op deze manier toe dat de over-
heid een bijdrage moet leveren om te vermijden dat 
de rentabiliteit van de luchthaven van Deurne in het 
gedrang komt. Dit is mijn persoonlijke conclusie. Ik 
zou graag uw mening kennen.

U hebt daarnet uit de regelgeving met betrekking 
tot het opstellen van een plan-MER geciteerd. Een 
plan-MER is niet bedoeld om een economische kos-
ten-batenanalyse uit te voeren. De milieu-effecten 
van een scenario dat van een nulsituatie of  een ach-
teruitgang uitgaat, kunnen natuurlijk anders worden 
ingeschat dan de milieu-effecten van een scenario dat 
over een periode van 10 tot 15 jaar in een verdubbe-
ling van het aantal vluchten voorziet.

Volgens mij moet in dit verband een project-MER 
worden opgesteld. Alle alternatieve scenario’s moe-
ten naast elkaar worden geplaatst. De Oosterweelver-
binding is hier een goed voorbeeld van. In het begin 
zijn zestien varianten onderzocht. Dit is uiteindelijk 
herleid tot zeven varianten, waaronder de nulvariant. 
Met betrekking tot Doel is net hetzelfde gedaan. In 
mijn ogen is dit met betrekking tot de luchthaven van 
Deurne niet helemaal correct verlopen.

Wat de bedrijvenactiviteit betreft, verklaart u nogal 
gemakkelijk dat de niet-luchthavengebondenheid 
als verkeerscriterium wordt genegeerd. Baanwinkels 
behoren niet langer tot de mogelijkheden. Het blijft 
evenwel mogelijk niet-luchthavengebonden activitei-
ten in te planten die mobiliteit genereren. Dergelijke 
inplantingen zouden een grotere impact hebben. In 
het plan-MER vind ik daar weinig cijfers over terug. 
Mijnheer de minister, u zegt dat u consequent bent 
en dat u de beslissing van 2000 uitvoert. De luchtha-
vengebondenheid was ook een criterium in de beslis-
sing van 2000 en de daarop volgende jaren.

Wat de veiligheidszone betreft, blijf  ik bij mijn stand-
punt dat er met twee maten en gewichten wordt 
gewerkt. U zegt zelf  dat u kiest voor een ingreep die 
minder ver gaat dan de effectieve ondertunneling, 
maar die heeft als gevolg dat men werkt met een 
gelifte startbaan. Dat heeft volgens deskundigen heel 
wat gevolgen voor de mate van ontbossing die moet 
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worden doorgevoerd. Het lijkt me dan ook logisch 
dat ook het alternatief  wordt overwogen en dat er 
voorlopig niet wordt ontbost.

Ik blijf  een beetje op mijn honger zitten over het 
meest cruciale punt uit mijn vraagstelling, met 
name het probleem van de leefbaarheid. Die komt 
tot uiting in twee aspecten. Ten eerste, wat zullen 
de gevolgen zijn van een sterke groei van de lucht-
havenactiviteiten voor de leefbaarheid in Borsbeek 
en Berchem? Ten tweede, wat zal de invloed zijn op 
de mobiliteit indien het bedrijventerrein zich volop 
ontwikkelt? Ik heb vandaag het advies van het stads-
bestuur van Mortsel ontvangen dat gisteren door het 
college is goedgekeurd. Daarin staat dat dit project 
op die plaats niet aanvaardbaar is. De R11 zit van-
daag al volledig vol, de verkeersafwikkeling is nu al 
problematisch en zal nog verergeren, niet alleen aan 
de kant van de Krijgsbaan maar ook aan de Diks-
muidelaan.

Mijnheer de minister, er zijn ook nog uitspraken van 
de heer Van Reeth, gewezen bouwmeester. Hij zegt 
onder meer: ‘Het bestaan van de luchthaven moet 
los staan van een funeste vastgoedoperatie die geen 
rekening houdt met de kwaliteit van de ruimte en de 
leefbaarheid van de stad. Een veilige aanvliegroute 
mag geen alibi zijn om de Krijgsbaan tussen Mortsel 
en Borsbeek vol te bouwen met kantoren, bedrijven 
en wie weet zelfs winkels. Het gaat de voorstanders 
van die operatie niet om de redding van de luchtha-
ven maar om het anders gebruiken van de grond van 
de luchthaven terwijl dit gebied een stadsgewestpark 
moet worden als de luchthaven in de toekomst zou 
weggaan.’ Ik denk dat dit citaat boekdelen spreekt.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Ik heb nog geen duidelijk 
antwoord gekregen op mijn vraag over het onderzoek 
naar alternatieven. U zegt dat de veiligheidszone aan 
de kant van de Vosstraat niet moet worden verbreed 
omdat er geen werken worden uitgevoerd. Wat gaat 
u dan doen met de toekomstige verplichting die er 
sowieso aankomt? Is er dan een aanpassing mogelijk 
of  blokkeert u door het alternatief  de conformiteit 
van de luchthaven met de toekomstige strengere vei-
ligheidsnormen?

Mijnheer Van Gaever, ik zal uw zeer duidelijk 
standpunt, dat waarschijnlijk het standpunt van het 
Vlaams Belang is, communiceren aan de zeshonderd 
werknemers in de luchthaven en aan de bedrijfswe-
reld. Waar uw fractie in sommige dossiers dubbel-

zinnige standpunten inneemt, is dit in elk geval heel 
duidelijk.

De voorzitter: De heer Van Gaever heeft het woord.

De heer Freddy Van Gaever: Mevrouw De Ridder, ik 
heb niet de gewoonte om collega’s aan te vallen. Het 
stoort me niet dat u dat doet, ga dus maar uw gang. 
Ik neem geen woord terug van wat ik heb gezegd.

Mijnheer de minister, ik meen begrepen te hebben dat 
de overheid in de toekomst alleen de brandweer en de 
veiligheid zal betalen. Ik vind dat een goede beslis-
sing. Ik heb dat voorstel ongeveer veertig jaar geleden 
al gedaan aan de overheid toen Delta Air Transport 
aan de minister van Verkeer vroeg de exploitatie te 
doen van de luchthaven van Deurne op voorwaarde 
dat de overheid de veiligheid, de brandweer en de 
paspoortcontrole voor haar rekening nam. Ik hoop 
dat vandaag de eventuele privé-investeerders niet 
voor de paspoortcontroles zullen moeten instaan.

Mijnheer de minister, u hebt een paar cijfers opge-
somd in verband met de kosten van veiligheid en 
brandweer. Als ik me niet vergis waren die bedragen 
ongeveer gelijk. Dat begrijp ik niet goed. De perso-
neelskosten zijn toch de grootste kost. Bij de brand-
weer is dat een hele ploeg terwijl voor de veiligheid 
maar één persoon op de verkeerstoren zit. Maar mis-
schien zijn daar ook de investeringskosten voor vei-
ligheidsapparatuur in begrepen.

In vind het een goede beslissing van de overheid om 
voor de regionale luchthavens alleen nog die kosten 
voor haar rekening te nemen en de rest ten laste te 
leggen van eventuele privé-investeerders. Ik hoop dat 
mevrouw De Ridder dat ook heeft genoteerd en aan 
haar talrijke sympathisanten zal meedelen.

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters: Voor 2005 is de directe kost 
van de brandweer 991.000 euro en die van de lucht-
havenbeveiliging is 793.000 euro. Ik zou in detail 
moeten nakijken wat dat precies behelst. Het is de 
bedoeling om na te kijken, ook voor de twee andere 
luchthavens, wat de exacte bedragen zijn voor die 
openbare functies en wat wij op ons kunnen en zul-
len nemen in de toekomst. Ik heb dat alleen aange-
haald om duidelijk te maken dat dat niet iets is dat er 
bijkomt maar dat we blijven garanderen. De grootte 
van het bedrag zal verder worden bekeken.

De heer Daems zegt dat ik moet wachten met de 
bomen tot er een aantal dingen zijn uitgeklaard. Het 
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probleem is dat ik al verschillende keren gesommeerd 
ben om de veiligheid te garanderen. In afspraak met 
de luchthavenautoriteit in Antwerpen zijn er bijko-
mende maatregelen genomen om de veiligheid in de 
tussentijd te garanderen. Dat kan nu, maar in sep-
tember en oktober zitten we in een andere situatie 
en tot dan gelden de tijdelijke maatregelen die nu 
moeten worden gerespecteerd van het directoraat-
generaal. De veiligheid is een vrij urgent probleem, 
in het bijzonder in verband met die bomen. Met alle 
bijkomende elementen, zoals de vleermuizen, zal ik 
met de nodige voorzichtigheid, maar ook met door-
tastendheid, rekening houden.

Over de RESA, aan de Vosstraat en de Krijgsbaan, 
bestaat er nog onduidelijkheid. Het directoraat-gene-
raal Luchtvaart, dat toeziet op de naleving van de 
verplichtingen, heeft me gegarandeerd dat het op 
een duurzame wijze akkoord kan gaan als we het zo 
aanpakken. Ik stel voor dat ik een schema aan de 
commissie zal overmaken, dat de problematiek van 
de RESA van 90 en 240 schematisch zal voorstellen 
en waarover het directoraat-generaal zich ook heeft 
gebogen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

_______________________
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