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Voorzitter: de heer Marc van den Abeelen 

Vraag om uitleg van de heer Koen Van den Heuvel 
tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister 
van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, 
over de gevolgen van het navigatiesysteem 

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het 
woord. 

De heer Koen Van den Heuvel: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, mijn vraag gaat over de gps-
systemen. We hebben de voorbije maanden al de gele-
genheid gehad om daar een vraag over te stellen. Ik heb 
het onderwerp opnieuw opgerakeld omdat de minister 
had aangekondigd dat er in de loop van november witte 
rook uit de schouw zou komen wat betreft haar studie en 
omdat eind november in de pers is verschenen dat onze 
noorderburen initiatieven in dat kader aan het nemen 
zijn. Bovendien hebben we allemaal in de krant gelezen 
dat het meest populaire cadeau onder de kerstboom de 
gps was. Het is tevens in verschillende kranten verkozen 
tot het meest innovatieve product van het voorbije jaar. 
Het is dus meer dan ooit een geliefd product geworden 
in vele Vlaamse gezinnen. 

Daarom moeten we ervoor zorgen dat we van dit pro-
duct, dat heel wat positieve elementen heeft, de negatie-
ve externaliteiten of de minder positieve implicaties tot 
een absoluut minimum beperken. Ik heb het vorige maal 
reeds gezegd: wanneer de gps de kortste route aangeeft, 
kan dat ertoe leiden dat wagens, en in het slechtste geval 
ook vrachtwagens, door onze mooi aangelegde Vlaamse 
dorpskernen denderen en langs de schoolomgevingen 
rijden waar er snelheidsbeperkingen van 30 of 50 kilo-
meter per uur gelden. Dat schoolomgevingen en dorps-
kernen worden geconfronteerd met vrachtwagenverkeer, 
kan absoluut niet de bedoeling zijn van gps-systemen. 

Het is niet alleen een Vlaams probleem. We hebben 
kunnen lezen in publicaties van de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten, afgekort VNG, dat in Nederland 
dezelfde problematiek heerst. In de Nederlandse dorps-
straten neemt het aantal vrachtwagens veeleer toe dan af. 
Daarom wil ik de minister een stand van zaken vragen 
over hoever het staat wat Vlaamse initiatieven betreft. 
Ongeveer een jaar geleden hebt u op mijn vraag geant-
woord dat er een snelheidsdatabank zou worden uitge-
bouwd. U verwachtte dat die klaar zou zijn tegen de 
zomer. Begin oktober hebt u gezegd dat er bijkomende 
onderzoeksvragen, onder meer over de tonnagebeper-
kingen, waren gesteld en dat daarom de studie nog niet 
was afgerond. U ging er toen van uit dat in de loop van 
november de studie achter de rug zou zijn. 

Deze drie elementen indachtig, namelijk de hype onder 
de kerstboom, de Nederlandse situatie die begin de-
cember in de pers is aan bod gekomen, en uw antwoord 
van enkele maanden geleden dat uw studie zou klaar 
zijn in de loop van november, vond ik het nuttig deze 
vraag opnieuw te stellen. 

Ik wil nog een element toevoegen. In uw beleidsbrief 
Mobiliteit 2006-2007 haalt u ook het samenwerkings-
project Rosatte aan, waar men er ook van uitgaat dat 
het volledige proces van inventarisatie en gebruik van 
snelheidsgegevens performanter moet worden ge-
maakt. 

Mevrouw de minister, hoever staat het met de studie 
over de snelheidsdatabank in Vlaanderen? Is deze afge-
rond in de loop van november, zoals door u werd aan-
gekondigd? Indien ja, wat zijn de conclusies en be-
leidsaanbevelingen van die studie? Zult u initiatieven 
nemen om een databank over de Vlaamse wegen uit te 
bouwen? Is daar al een timing voor afgesproken? Wat 
is de rol van het Rosatteproject in het geheel? Is dat al 
opgestart? Hebben we daar Europese subsidies voor 
gekregen? Hebt u zelf al contact opgenomen met de 
producenten van navigatiesystemen om hen te wijzen 
op hun verantwoordelijkheid om over te gaan tot het 
aanmaken van veiliger navigatiesystemen, zoals in 
Nederland door de VNG is gebeurd? 

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het woord. 

Minister Kathleen Van Brempt: Mijnheer Van den 
Heuvel, de studie is opgeleverd. Ik heb gevraagd om de 
studie online te zetten, zodat iedereen die kan bekijken. 
Ze moet voor iedereen toegankelijk en raadpleegbaar 
zijn. 

Het onderzoek bestond uit twee grote delen. Het eerste 
deel omvat het onderzoek – vooral vanuit de literatuur 
– naar wat er bestaat, wat de markt in Europa is, hoe 
andere lidstaten het doen, om van daaruit een aantal 
zaken leren voor Vlaanderen. Het tweede deel omvat 
een bevraging van de gemeenten in Vlaanderen. 

Ik wil nu iets dieper ingaan op een aantal conclusies, 
maar zonder te veel in details te treden. Voor alle dui-
delijkheid, het gaat over een complex gegeven, maar 
het kan ook een heel ambitieus gegeven worden als we 
het gaan uitvoeren. 

De basisinformatie om te komen tot een snelheidsmap 
moet duidelijk, eenvormig en vooral raadpleegbaar zijn 
voor alle betrokkenen. Duidelijkheid is van belang 
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vanaf de implementatie van een bepaalde snelheids-
limiet. Vanuit het Europese project SpeedAlert werd de 
opmerking gemaakt dat snelheidslimieten duidelijk en 
eenvormig moeten worden toegepast. Dat klinkt onge-
looflijk logisch en ik denk dat iedereen het ermee eens 
is, maar vandaag is dat op onze Vlaamse wegen – zowel 
gewest- als gemeentewegen – niet altijd even duidelijk. 
Een doelstelling van een toekomstige snelheidsdatabank 
moet sowieso zijn dat ervoor wordt gezorgd dat we een 
veel coherenter snelheidsbeleid op onze wegen voeren. 
Doordat de informatie heel toegankelijk zal zijn voor 
gemeenten en gewest, moet het mogelijk zijn om een 
coherenter zonaal snelheidsbeleid te voeren. 

De gegevens moeten worden verzameld in een bruikbare 
uniforme databank. Vanuit het gesprek, dat vanuit het 
onderzoek met het Vlaamse Gewest werd gevoerd, bleek 
duidelijk dat men vandaag al over bepaalde snelheidsdata 
beschikt, maar die data zijn niet op uniforme wijze aan-
wezig. Dat wordt dus zeker een te overwinnen obstakel. 

De data die worden verkregen, moeten uiteraard bruik-
baar zijn voor diverse toepassingen. Mijnheer Van den 
Heuvel, u verwijst naar gps, wat ik een zeer interessante 
toepassing vind, want er zijn ook beleidsmatig zaken 
mee te doen, onder meer in verband met sluipverkeer. 
Maar ook het bredere verkeersmanagement zal veel 
beter gevoerd kunnen worden als we een goede snel-
heidsmap hebben en een veel bredere databank van alle 
mogelijke relevante aspecten die met onze weginrichting 
te maken hebben. 

Er was een grote respons van de gemeenten op de en-
quête, wat duidt op een grote belangstelling voor de 
snelheidsinformatie. De gesprekken die we tot nu toe 
hebben gevoerd met de VVSG zijn heel bemoedigend, 
want het overgrote deel van de gemeenten is vragende 
partij om een snelheidsdatabank te ontwikkelen. 

De gemeentelijke mobiliteitsambtenaar vervult in de 
meeste gemeenten de rol van spilfiguur voor het ge-
meentelijke verkeersveiligheidsbeleid. Sinds het ont-
staan van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid, dat nu 
toch al enige jaren op volle toeren draait, merken we dat 
er voor verschillende aspecten van het mobiliteitsbeleid 
resultaten zijn. 

De gemeenten leveren vandaag ernstige inspanningen 
om de verkeersveiligheid te verhogen, maar op organisa-
torisch vlak zijn er nog heel wat verbeteringen mogelijk. 
Een beperkt aantal gemeenten houdt systematisch snel-
heidsinformatie bij. Een belangrijke vaststelling uit de 
enquête voor de gemeenten is dat het mobiliteitsplan door 
een overgroot deel van de gemeenten als referentiepunt 
wordt gebruikt voor het gevoerde snelheidsbeleid. 

Een belangrijk deel van de gemeenten stuurt de ver-
keersreglementen niet door naar de griffie of de voogdij. 

Dat kan problemen scheppen met betrekking tot de 
wettelijke en juridische toetsing, maar ook voor de 
kwaliteitsbewaking. 

We nemen dit ter harte voor een ander dossier dat erg 
nauw gelinkt is aan dit dossier, met name de aanvul-
lende reglementering. Vanaf 1 juli 2007 is Vlaanderen 
bevoegd voor de aanvullende reglementering. We zijn 
volop aan het werk om dat decretaal te verankeren. Het 
zal via de aanvullende reglementering zijn dat we er-
voor gaan zorgen dat op zijn minst de toekomstige 
aanvullende reglementering voor een aantal aspecten  
– en snelheid zal daar zeker bij horen – verplicht wordt 
gemeld aan het gewest. Dat moet het mogelijk maken 
om een snelheidsdatabank op een veel duurzamere 
manier te stofferen. 

Het mag duidelijk zijn dat we de komende weken en 
maanden een aantal knopen moeten doorhakken voor 
dit beleidsterrein, maar er zijn nog een aantal open 
vragen. Een basisuitgangspunt van een snelheidsdata-
bank is de eenvormige implementatie van snelheidsli-
mieten. Het toepassen van bepaalde snelheidslimieten 
moet duidelijk worden afgewogen, bijvoorbeeld naar-
gelang het type weg en het gebruik en de inrichting van 
de weg. Dat klinkt logisch, maar dat is vandaag op 
onze Vlaamse wegen niet steeds het geval. 

Eigenlijk is dat een permanent proces, dat enerzijds de 
opbouw van een snelheidskaart ten goede komt, maar 
anderzijds gerealiseerd kan worden door middel van 
het aanmaken van een snelheidsdatabank. Heel nauw 
daarmee samenhangend, is een duidelijke categorise-
ring van de snelheidslimieten naar definitie, gebaseerd 
op een uniforme Europese indeling. Het opmaken van 
contractuele verbintenissen tussen verschillende be-
trokken actoren zullen we sterk moeten ontwikkelen 
voor de snelheidsdatabank. 

Uiteraard zijn er ook heel wat juridische vraagstukken 
die we onder de loep zullen moeten nemen als we een 
snelheidsdatabank oprichten. Dan gaat het over een 
goede regeling en een wettelijke bepaling aangaande 
de voorwaarden en het gebruik van de snelheidsdata, 
een juridische regeling en een wettelijke bepaling aan-
gaande de verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid 
van data en dataleveranciers. Over het juridische sta-
tuut van de snelheidsdatabank, zeker als we het linken 
aan gps-systemen, moeten we zeker duidelijkheid heb-
ben. 

De input van de eerste basisgegevens dient te gebeuren 
op basis van de reglementen en de bestaande borden. 
Dat wordt nog de grootste uitdaging. 

We beginnen nu met de opmaak van een snelheids-
databank, maar we hebben geen tijd om te starten met 
een nieuwe, aanvullende reglementering in een Vlaams 
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decreet, want dan zouden we pas over 10 à 15 jaar over 
een goede snelheidsdatabank beschikken. We hebben 
daar noch de tijd noch het geduld voor. We willen op 
korte termijn, hopelijk nog tijdens deze legislatuur, een 
snelheidsdatabank ontwikkelen. Dat betekent dat we de 
bestaande borden moeten registreren, en dat vormt een 
immens grote uitdaging. 

De bevraging van de gemeenten heeft geleid tot beleids-
aanbevelingen. We stellen vast dat in 38 percent van de 
gemeenten, of ongeveer 72 gemeenten, de basisinforma-
tie aanwezig is om een snelheidskaart op te maken. Het 
zal heel erg belangrijk zijn om de organisatorische ver-
sterking van de gemeentelijke mobiliteitsdienst te onder-
steunen opdat het 100 percent wordt. Dat is een grote 
uitdaging. De deskundigheid van de mobiliteitsambte-
naar of van de dienst mobiliteit van de stad of gemeente, 
zal een heel belangrijke voorwaarde zijn. 

Uit de bevraging blijkt dat het mobiliteitsplan door de 
gemeenten wordt beschouwd als een aanvaard beleids-
middel voor het voeren van een verkeersveiligheidsbe-
leid. De snelheidsdatabank zal er een onderdeel van 
vormen. 

De procedure voor het overmaken van de aanvullende 
verkeersreglementering aan de griffie moet worden 
geëvalueerd naar vorm, inhoud en nut. We zijn daar 
volop mee bezig. 

Ik heb de studie snel overlopen, maar ze bevat uiteraard 
ook heel wat aanvullende technische aanbevelingen die 
heel relevant zullen zijn als we beslissen om een snel-
heidsdatabank op poten te zetten. 

U vraagt of het klopt dat ik wil starten met de uitbouw 
van een databank over de wegen en van een snelheids-
databank ik het bijzonder. Dat is absoluut mijn beleids-
intentie. Een snelheidsdatabank vormt onze doelstelling, 
maar we onderzoeken nu of het niet nodig is om een 
bredere databank te ontwikkelen waarin ook andere 
interessante gegevens worden opgenomen die te maken 
hebben met de aanvullende reglementering. Zo denk ik 
aan de geldende tonnagebeperking, want die is heel 
belangrijk bij het leiden van vrachtverkeer, maar ook 
aan de zonale reglementering inzake snelheidslimieten 
en dergelijke. 

We zijn dus volop bezig met de conceptuele ontwikke-
ling. We doen dat samen met de administratie en de 
betrokken actoren. De VVSG zal een belangrijke partner 
zijn. 

Uit de studie blijkt ook dat de enige en goed functione-
rende databank in Europa werd ontwikkeld door de 
Finse administratie. Ik stel voor om die als voorbeeld te 
nemen, want we kunnen ervan leren. De bouw van de 
Finse databank heeft vijf jaar in beslag genomen. Eerst 

werd twee jaar aan studie besteed en gedurende de 
volgende drie jaar werd de databank gebouwd en wer-
den de gegevens verzameld. Het is onze ambitie om 
het wat sneller te doen, maar ik geef u als indicatie mee 
dat er in Finland vijf jaar aan werd gewerkt. We kun-
nen die termijn in het achterhoofd houden. Eenmaal we 
beginnen met het conceptueel ontwikkelen van de 
databank, moeten we uiteraard een budgettering en een 
fasering opstellen. 

De opbouw van de databank kadert gedeeltelijk in het 
Rosatteproject. Zowel bij de structuur van de op te 
bouwen databank als bij het inventarisatieproces zal 
rekening worden gehouden met de vereisten die binnen 
het Rosatteproject worden bepaald. Het vormt voor ons 
een belangrijk kader waarbinnen we zullen werken. 
Het is uiteraard ook belangrijk om rekening te houden 
met de voorhanden zijnde afspraken voor standaardisa-
tie voor de opbouw van een dergelijke databank. De 
eerste aanvraag voor subsidies voor het Rosatteproject 
werd niet behouden door Europa. De coördinator van 
het project, Ertico, plant in 2007 een nieuwe subsidie-
aanvraag. De inzet van privépartners hangt ten dele af 
van dat resultaat. 

U vroeg of ik al contact heb opgenomen met de produ-
centen van navigatiesystemen, zoals TomTom. Vanuit 
het kabinet werd nog geen rechtstreeks contact opge-
nomen omdat we eerst willen starten met het concept 
en eerst willen bepalen waar we beleidsmatig heen 
willen. Op mijn verzoek heeft de administratie wel al 
contact opgenomen. Daaruit blijkt dat zowel kaarten-
makers als producenten van navigatiesystemen vragen-
de partij zijn voor goede, betrouwbare snelheidsgege-
vens. 

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het 
woord. 

De heer Koen Van den Heuvel: Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw uitgebreid 
antwoord. Het is heel goed dat de studie werd afgerond 
en dat er enkele beleidsconclusies werden geformu-
leerd. Het is niet verwonderlijk dat weer eens een 
Scandinavisch land een icoon is op het vlak van inno-
vatiebeleid. Dit keer gaat het om Finland. Het land 
heeft een mooie traditie op het vlak van behoorlijk en 
performant bestuur. 

Vijf jaar is natuurlijk een hele tijd. Ik kan u enkel aan-
moedigen om het Finse voorbeeld te volgen en om, als 
dat kan, sneller klaar te zijn dan na vijf jaar. Ik wil u 
ook vragen om de databank open te trekken en niet 
enkel te beperken tot de snelheid. Tonnagebeperking is 
inderdaad heel belangrijk voor het vermijden van 
vrachtverkeer in de dorpskern en kan worden opgeno-
men in de ruimere databank. Het gaat trouwens niet 
alleen over de databank, maar ook over een concrete 
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vertaling in navigatiesystemen. Ik ben ervan overtuigd 
dat de producenten van die systemen alleen maar te 
winnen hebben bij het op de markt brengen van een 
performant product. Ze zullen niet aarzelen als ze de 
kans krijgen om dat samen met de overheid te doen. De 
bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse overheid. We 
moeten voldoende organisatiekracht en daadkracht aan 
de dag leggen om een grote stap voorwaarts te zetten. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot me-
vrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van 
Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, over 
het leerlingenvervoer naar het zwembad door De 
Lijn 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, geachte leden, volgens de eindtermen 
van het basisonderwijs moeten kinderen kunnen zwem-
men. Daartoe dienen de basisscholen gedurende één jaar 
in gratis zwemlessen te voorzien. In de meeste scholen 
gaan de kinderen van de vijf andere leerjaren ook 
zwemmen. 

Tot nu toe deden sommige scholen een beroep op de 
diensten van De Lijn voor het vervoer van en naar het 
zwembad. Nu blijkt dat De Lijn in Oost-Vlaanderen 
deze diensten voort wil afbouwen. Als sinterklaasge-
schenk kregen sommige scholen op 6 december van de 
dienst Exploitatie van De Lijn Oost-Vlaanderen de me-
dedeling: “Wegens herstructurering en aanpassing van 
onze diensten zijn wij echter niet meer in de mogelijkheid 
om sommige ritten nog verder uit te voeren. Vanaf 1 
januari 2007 zien we ons, spijtig genoeg, genoodzaakt de 
bijzondere vormen van geregeld vervoer stop te zetten.” 

Vorig jaar kwam deze problematiek al ter sprake in deze 
commissie. Ik citeer uit uw antwoord, mevrouw de mi-
nister: “Het vervoer van schoolkinderen naar het zwem-
bad is een bijzondere vorm van geregeld vervoer, dat 
door De Lijn tegen kostprijs mag worden uitgevoerd. De 
Lijn zal nog schoolvervoer organiseren waar dit moge-
lijk is. Onderwijs en Mobiliteit werken samen voor het 
leerlingenvervoer.” Het is volstrekt onmogelijk om aan 
schooldirecties, ouders en kinderen uit te leggen dat De 
Lijn gratis openbaar vervoer verzekert voor senioren en 
dat betaald openbaar vervoer voor leerlingen naar het 
zwembad, buiten de spitsuren, niet meer kan worden 
verzekerd door De Lijn. 

Mevrouw de minister, wat is uw mening hierover? Kan 
de beheersovereenkomst met De Lijn eventueel worden 

aangepast, zodat dit vervoer van schoolkinderen naar 
het zwembad, buiten de ochtend- en avondspits, wel 
behoort tot de opdrachten van De Lijn? 

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het woord. 

Minister Kathleen Van Brempt: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer De Meyer, u verwees zelf al naar het 
antwoord dat ik u daar al eens op heb gegeven. Zonder 
in herhaling te willen vallen, wil ik nog eens duidelijk 
het onderscheid belichten tussen geregeld vervoer en 
bijzondere vormen van geregeld vervoer. Net dat heeft 
immers een heel grote weerslag op de beheersovereen-
komst. 

Onder geregeld vervoer begrijpen we vervoer van per-
sonen waarbij, volgens een gepubliceerde dienstrege-
ling, op vooraf vastgestelde halteplaatsen, reizigers 
worden opgenomen of afgezet tegen de tarieven van 
De Lijn. U stelde dat we gratis openbaar vervoer ver-
zekeren voor senioren. Dat doen we natuurlijk niet. We 
verzekeren openbaar vervoer voor iedereen, tegen de 
geldende tarieven, waaronder de abonnementstarieven. 
Daaronder valt het gratis openbaar vervoer voor 65-
plussers. Dat lijkt een detail, maar dat is het niet. Er is 
een essentieel verschil tussen geregeld vervoer en bij-
zondere vormen van geregeld vervoer. Het geregeld 
vervoer is de enige vorm van vervoer waarvoor De 
Lijn als enige instantie in Vlaanderen bevoegd is. 

Onder bijzondere vormen van geregeld vervoer wordt 
onder meer verstaan het vervoer van leerlingen van en 
naar zwembaden. Daarvoor is De Lijn niet bevoegd. 
Dit vervoer maakt dan ook geen onderwerp uit van de 
beheersovereenkomst. Wel gebeurt het dat De Lijn 
binnen haar dienstverlening op bepaalde ogenblikken 
bussen en chauffeurs voorhanden heeft, die het dan 
tegen de kostprijs inzet ten behoeve van Onderwijs, 
bijvoorbeeld om leerlingen naar het zwembad te ver-
voeren. Dat is verdedigbaar en goed. Ik sta daar ook 
volledig achter. De Lijn krijgt daar echter, voor alle 
duidelijkheid, geen extra middelen voor van de Vlaam-
se overheid. Dit gebeurt binnen de dienstverlening van 
De Lijn, met bestaande bussen en chauffeurs. Er is 
steeds duidelijk gezegd aan Onderwijs dat, indien er 
geen chauffeurs en bussen voorhanden zijn, De Lijn 
die dienstverlening niet kan verzorgen tegen de kost-
prijs. 

Een aanpassing van de beheersovereenkomst is op dit 
moment niet alleen niet mogelijk, maar ook niet aan-
gewezen wat dit punt betreft. Het is trouwens niet de 
bedoeling dat De Lijn in concurrentie gaat treden met, 
of een monopoliepositie gaat bekleden ten aanzien van 
de privébusmaatschappijen wat de organisatie van het 
intern vervoer betreft. Het is niet de bedoeling dat we 
ter zake gaan voorzien in aparte dotaties aan De Lijn. 
Het is Onderwijs dat zich daar eventueel eens over 
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moet bezinnen, en dan nog is het maar de vraag of De 
Lijn die opdracht moet uitvoeren, in plaats van de privé-
maatschappijen. 

Ik wil nog even terugkomen op de problematiek in Oost-
Vlaanderen waarnaar u verwees. In juli 2006 werd aan 
De Lijn gevraagd tijdens het huidige schooljaar 2006-
2007 het zwembadvervoer uit te voeren. In het kader dat 
ik daarnet heb geschetst, heeft De Lijn gezegd dat te 
willen doen. Ze heeft daartoe een prijsofferte opgesteld. 
In deze prijsofferte werd duidelijk gesteld dat De Lijn 
bereid was de ritten van en naar het zwembad uit te 
voeren tijdens het eerste schooltrimester 2006-2007. Die 
ritten werden dan ook ingepast in de bestaande dienstre-
geling. In dezelfde prijsofferte werd eveneens gesteld 
dat begin december 2006 bij De Lijn duidelijk zou wor-
den of deze ritten ook de rest van het schooljaar zouden 
kunnen worden uitgevoerd. De reden hiervoor was dat 
de NMBS De Lijn ervan op de hoogte had gebracht in 
december van 2006 aanpassingen aan haar dienstrege-
ling te zullen doorvoeren. Dat gold uiteraard niet alleen 
voor Oost-Vlaanderen. 

Als de NMBS aanpassingen doet aan haar dienstregelin-
gen, heeft dat ook altijd effecten op de lijnvoering en 
dienstregeling van De Lijn. Ook zou de invoering van 
basismobiliteit in een aantal gemeenten repercussies 
kunnen hebben op de dienstregeling. Zoals u weet, is er 
heel wat bijkomend aanbod gerealiseerd in Oost-
Vlaanderen de afgelopen maanden met betrekking tot 
basismobiliteit. 

Zoals de NMBS heeft aangekondigd aan de scholen, is 
de dienstregeling van de NMBS aangepast waardoor 
onder meer de relatie Hasselt-Brussel-Gent snellere 
verbindingen kreeg. In combinatie met de dossiers ba-
sismobiliteit in het Waasland, diende het aanbod van de 
reguliere lijnen van De Lijn vanaf 24 december 2006 te 
worden gereorganiseerd. Deze reorganisatie houdt in dat 
er geen bussen en chauffeurs meer ter beschikking zijn 
op het ogenblik dat er intern vervoer, waaronder zwem-
badvervoer, georganiseerd moet worden. Daarom was 
De Lijn genoodzaakt om vanaf januari 2007 de scholen 
in te lichten dat ze niet meer kon instaan voor het leer-
lingenvervoer naar de zwembaden. De Lijn wil zeker 
nog bekijken of er een mogelijkheid is om via het regu-
liere aanbod van De Lijn de scholen verder te helpen. 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: Mijnheer de voorzitter, ik ben 
het fundamenteel oneens met de minister. Het kan best 
zijn dat haar antwoord juridisch volledig correct is, daar 
twijfel ik niet aan. 

Mevrouw de minister, als je het bekijkt vanuit de situatie 
van de school en de kinderen, is deze uitleg volstrekt 
onvoldoende. Deze uitleg hebt u vorig jaar ook al gege-

ven, en die heb ik uiteraard geraadpleegd en heb er met 
de schooldirecties over gesproken en gediscussieerd. 
De bussen waarover het gaat, reden de donderdagna-
middag, dus niet tijdens de spitsuren. Ik nodig u uit om 
samen met mij te kijken hoeveel mensen gebruik ma-
ken van de bussen die op dat moment in de stad en in 
de regio rondrijden. Deze bussen moeten ergens anders 
bijkomend ingezet worden. 

De mensen verlangen een goede uitleg. Er werd alleen 
in een brief gezegd: “Omwille van herstructurering en 
aanpassing van onze diensten, zijn we niet meer in de 
mogelijkheid om de ritten op donderdag nog verder uit 
te voeren.” Geef met mij toe dat dit als motivering 
bijzonder karig is en dat het voor de school en de ou-
ders totaal onvoldoende is. We moeten durven naden-
ken over de beheersovereenkomst met De Lijn, en in 
dat debat de sector onderwijs en de minister van On-
derwijs betrekken. Ik zal minister Vandenbroucke 
hierover interpelleren in de commissie voor Onderwijs. 

Mevrouw de minister, ik vind niet alleen de beslissing 
van De Lijn inhoudelijk aanvechtbaar omdat die niet 
maatschappelijk aanvaardbaar is, maar ook de commu-
nicatie daarover volstrekt onvoldoende. 

Mijnheer de voorzitter, u zult me niet kwalijk nemen 
dat ik op deze spontane manier reageer. Als ik in debat 
ga met de mensen van het onderwijs die dit probleem 
aankaarten, kan ik niet anders dan dat op deze manier 
hier vertolken. 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: Mevrouw de minister, heb ik 
het goed begrepen dat de NMBS pas in december vorig 
jaar overlegd heeft met De Lijn over de aanpassing van 
de dienstregeling? 

Minister Kathleen Van Brempt: Neen. 

De heer Jan Peumans: Zijn er decretale aanpassingen 
gebeurd zodat die bijzondere vorm van geregeld ver-
voer niet meer mag gebeuren? 

Minister Kathleen Van Brempt: Neen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Jan Peumans tot me-
vrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van 
Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, 
over ‘ritsen’ in het verkeer 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 
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De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, deze vraag is geïnspireerd door een 
schriftelijke vraag die ik op 13 september 2006 stelde 
over het verkeersreglement en ritsen. Er gebeuren nogal 
wat ongevallen met het niet correct ritsen. Dat heeft ook 
te maken met verkeersstromen enzovoort. 

Ik verwijs hiervoor onder meer naar het ontwerp van 
Mobiliteitsplan Vlaanderen, waar u regelmatig uit ci-
teert. Dat is een zeer zinvol plan. Een onderdeel erin 
gaat over een onderzoek naar maatregelen om agressie 
in het verkeer tegen te gaan. De Vlaamse overheid zegt 
dat ze kansrijke maatregelen moet nemen om de ver-
keersagressie tegen te gaan. 

Dit Mobiliteitsplan wordt algemeen erkend als rode 
draad voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Ik verwijs ook 
naar de motie van aanbeveling naar aanleiding van de 
beleidsbrief Mobiliteit: “Het Vlaams Parlement vraagt 
de Vlaamse Regering bij de uitvoering van het mobili-
teitsbeleid, zoals dat geformuleerd is in het Vlaamse 
regeerakkoord en in de beleidsbrief Mobiliteit 2006-
2007 (...) verder te werken aan een meer planmatig en 
geïntegreerd mobiliteitsbeleid, waarbij het ontwerp Mo-
biliteitsplan Vlaanderen (...) wordt gehanteerd als uit-
gangspunt voor het mobiliteitsbeleid.” 

Ik peilde in mijn schriftelijke vraag naar eventuele cam-
pagnes in verband met ritsen en naar een eventuele ver-
ankering in het verkeersreglement. Er bestaat zelfs een 
website van iemand die probeert het ritsen een regle-
mentaire ondersteuning te geven. Uw antwoord op mijn 
schriftelijke vraag was vrij kort, en luidde dat er voorlo-
pig geen nieuwe campagnes gepland zijn. Ook meldde u 
dat er geen initiatieven zullen worden genomen met het 
oog op het aanpassen van het verkeersreglement, ook 
niet ten aanzien van uw federale collega, minister  
Landuyt. In de laatste beleidsbrief Openbare Werken, 
waarvan ik veronderstel dat die getoetst is aan uw be-
leidsbrief, staat echter: “In 2007 zullen de campagnes 
opnieuw gaan rond het globale thema verantwoord rij-
gedrag, onder andere campagnes rond veilig inhalen, 
ritsen en de motor afzetten bij korte stops. Deze cam-
pagnes zullen in samenwerking met de minister van 
Mobiliteit worden uitgewerkt.” In de beleidsbrief Mobi-
liteit heb ik niets gevonden over deze plannen. 

Mevrouw de minister, bent u op de hoogte van de cam-
pagne met betrekking tot het ritsen, die wordt aangekon-
digd? Aansluitend bij het thema van verkeersagressie: 
plant u onderzoek of maatregelen rond verkeersagressie, 
zoals wordt voorgesteld in het ontwerp van Mobiliteits-
plan Vlaanderen? Plant u initiatieven ten aanzien van uw 
federale collega om het verkeersreglement op dat vlak aan 
te passen zodat het ritsen een wettelijke ondersteuning 
krijgt? Er zijn steeds meer vragen naar. Als men de analy-
se bekijkt van de ongevallen bij wegversmallingen en 
dergelijke, zou dat een zeer nuttig instrument zijn. 

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het woord. 

Minister Kathleen Van Brempt: Mijnheer Peumans, 
in het kader van het protocol hebben de ministers afge-
sproken dat we elk voor onze bevoegdheid een drietal 
campagnes op jaarbasis voeren die we volgens het 
beleid inzetten. Dat heeft te maken met een aantal 
noodwendigheden. We hebben bijvoorbeeld snel be-
slist om vorig jaar een hoffelijkheidscampagne te orga-
niseren. Die gaat terug op verkeersagressie naar aan-
leiding van een dramatisch incident op het openbaar 
vervoer. We hebben de campagne opengetrokken naar 
het hele verkeer. De campagnes moeten passen in een 
beleid en moeten flexibel kunnen worden toegepast. 

Ik heb vernomen dat de ritscampagne omwille van een 
aantal noodwendigheden zou worden vervangen door 
een andere campagne. Ik stel voor dat u meer uitleg 
daarover aan de minister van Openbare Werken vraagt. 

We beschikken over heel weinig cijfers omtrent ver-
keersagressie. Algemene cijfers over de omvang van 
verkeersagressie zijn in ons land niet voorhanden, 
omdat zulke geweldplegingen niet als dusdanig apart 
gecatalogeerd worden. In de VS weet men dat 66 per-
cent van alle dodelijke ongevallen verbonden is met 
agressief rijgedrag: van door het rood rijden tot bum-
perkleven. Bovendien zijn de gevallen met materiële 
en fysieke schade slechts het topje van de ijsberg: de 
meeste verkeersagressieve daden gaan zonder onmid-
dellijke gevolgen voorbij. Op plaatsen waar wel speci-
fiek gelet wordt op de oorzaken van geweldplegingen 
in het verkeer, zoals we hebben gezien in Antwerpen, 
viel alleszins op dat het aantal gevallen van verkeers-
agressie fel is toegenomen.  

Dat merken we ook uit conclusies van een Europese 
enquête die in april 2003 is gehouden onder 13.000 
chauffeurs uit 23 landen. Vergeleken met een gelijk-
aardige enquête uit 1999, stijgt het aantal Belgische 
chauffeurs dat zegt het slachtoffer te zijn geweest van 
verkeersagressie met 17 tot 48 percent van de chauf-
feurs. 

Ik heb al meermaals gezegd, onder meer in het kader 
van de problematiek van de veiligheid op het openbaar 
vervoer, dat verkeersagressie een probleem is dat ver-
bonden is aan de algemene verruwing van onze samen-
leving. Het staat niet alleen. Het aanpakken van ver-
keersagressie heeft uiteraard met een aantal aspecten 
van verkeer en verkeersreglementering te maken, maar 
daarnaast ook met een beleid dat gaat over opvoeding, 
sensibilisering, aanpassing van infrastructuur en gepas-
te bestraffing. 

U vraagt naar beleidsinitiatieven. Ik blijf hier niet te 
lang bij stilstaan, want u kent die even goed als ik. We 
hebben een aantal initiatieven genomen om de agressie 
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op het openbaar vervoer verder in te dijken. Een van de 
onderdelen daarvan is het voeren van een hoffelijkheids-
campagne. We hebben de intentie om op regelmatige 
basis terug te komen op hoffelijkheid en verkeersagres-
sie. Het valt zeker te bekijken of ritsen daar geen deel 
van kan uitmaken. 

Gezien de beperkte gegevens die er bestaan omtrent 
verkeersagressie, is het de doelstelling om dat op te 
nemen in de toekomstige werkpakketten van het nieuwe 
steunpunt 2007-2011. De onderhandelingen over de 
beheersovereenkomst zijn volop bezig en het meerjaren-
programma zal dat dieper uitwerken. 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: Mevrouw de minister, over-
weegt u niet om ten aanzien van uw federale collega wat 
het ritsen betreft een of ander initiatief te nemen? Dat 
kunt u toch doen? In uw antwoord op mijn schriftelijke 
vraag staat dat u het ritsen ‘nog’ niet hebt aangekaart bij 
uw federale collega. Aangezien er veel ongevallen ge-
beuren en er veel wegwerkzaamheden worden uitge-
voerd in Vlaanderen en in België, kan het toch nuttig 
zijn om uw geestesgenoot – hij heeft dezelfde kleur als u – 
aan te spreken en hem te vragen om een initiatief te 
nemen in die richting. Een hoffelijkheidscampagne in 
het kader van het openbaar vervoer vind ik zeer goed, 
want we moeten iets aan agressie doen. Zoiets vertaalt 
zich op het terrein in een aantal concrete maatregelen. 
Een ervan zou het ritsen kunnen zijn. 

Minister Kathleen Van Brempt: Als u me vraagt of ik 
voor ritsen ben, zeg ik ja. Als u me vraagt of er in de 
toekomst nood is aan een reglementaire ondersteuning, 
heb ik geen antwoord op wat dat precies zou moeten 
zijn. Ik weet niet of het verplicht maken van ritsen de 
oplossing is. Ik stel voor dat we dat bekijken binnen het 
nieuwe steunpunt. 

Omwille van de politieke context – de federale verkie-
zingen en mijn absolute hoop en overtuiging dat bij een 
volgende staatshervorming de verkeersreglementering 
onze eigen bevoegdheid wordt – is het de doelstelling 
om dat in de toekomst zelf te regelen. De federale minis-
ter is nog met een aantal belangrijke beleidsaspecten 
bezig betreffende de verkeersreglementering, onder 
meer de vereenvoudiging. Ik denk dat hij eerst zijn be-
leidsdoelstellingen moet realiseren. Het heeft dus eigen-
lijk meer met timing te maken, want dat is de belangrijk-
ste reden waarom ik het vandaag niet meer aankaart. 

De heer Jan Peumans: Dan stel ik de vraag opnieuw na 
de federale verkiezingen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Katleen Martens tot 
de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openba-
re Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
knelpunten inzake de mogelijkheden voor me-
thaangaswinning in het Kempisch bekken 

De voorzitter: Mevrouw Martens heeft het woord. 

Mevrouw Katleen Martens: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, in het Kempisch bek-
ken is een grote reserve aan aardgas aanwezig. Er is 
daar een ongebruikt energiepotentieel. Het gaat con-
creet om mogelijkheden voor koollaag- en koolmijn-
methaangaswinning. De ontwikkeling van koollaagme-
thaangaswinning zou volgens onderzoek van VITO 
zelfs perspectieven openen voor een reductie van de 
CO2-uitstoot. 

Sinds 2000 heeft VITO in opdracht van de afdeling 
Natuurlijke Rijkdommen en Energie verschillende 
studies uitgevoerd naar de haalbaarheid van onder 
andere deze methaangaswinning. VITO wees er toen al 
op dat de concessiewetgeving een van de grootste ob-
stakels vormde, want vroeger verleende concessies 
werden immers als eeuwigdurend uitgereikt. 

De LRM bezit, als opvolger van de Kempische Steen-
koolmijnen, nog altijd concessies voor een groot deel 
van het Kempisch bekken via de nv Mijnen. Ten ge-
volge van haar historische activiteiten beschikt nv 
Mijnen over een aantal passiva die kunnen worden 
gevaloriseerd. Methaangas is daar één van. 

Om de mijnwet te actualiseren, heeft de afdeling Na-
tuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) in 2001 een 
onderzoeksopdracht aan de Universiteit Gent uitbe-
steed voor een juridische analyse van de mijnwet. Uit 
het onderzoeksrapport blijkt dat de huidige wetgeving 
niet geschikt is om concessieaanvragen voor mijngas-
winning te behandelen, onder andere omwille van de 
eeuwigdurende eigendomstitel van de concessies. 

De ANRE nam, zoals in de beleidsbrief van 2003 werd 
aangekondigd, het initiatief tot de voorbereiding van 
een nieuw decreet over de diepe ondergrond. Het de-
creet zou voorzien in overgangsmaatregelen om de 
rechten van de huidige concessiehouders te vrijwaren. 
Als concessiehouder is LRM eigenaar van de gassen 
die in de ondergrond zitten. Bedrijven die hier met 
gaswinning willen starten, moeten eerst een toelating 
krijgen van LRM, maar die was gedurende lange tijd 
niet sterk geïnteresseerd in nieuwe ondergrondse acti-
viteiten. 

Eind juli 2003 ondertekende een Zwitserse joint ventu-
re echter een intentieverklaring voor methaangaswin-
ning in de Limburgse mijnen met de nv Mijnen. De 
intentieverklaring creëerde een kader waarbinnen de 
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partijen verder zouden onderhandelen om tot een con-
tract te komen waarbij zowel de exploratie als de even-
tuele exploitatie zou worden vastgelegd. 

Begin vorig jaar bleek dat nu ook een niet-Europees 
bedrijf was opgedoken. Het bedrijf diende een dossier in 
bij de LRM, de concessiehouder van het Kempens Bek-
ken. Zeer recent nog bleek dat er interesse was van een 
Spaans en een Australisch bedrijf. 

De LRM heeft nu opdracht gegeven aan VITO om te 
onderzoeken hoeveel mijngas er nog aanwezig is in de 
Limburgse bodem. Maar vooraleer privébedrijven tot 
exploitatie kunnen overgaan, moet eerst een oplossing 
worden gevonden voor de juridische knooppunten. 

Het Vlaamse Gewest is principieel bevoegd voor de 
natuurlijke rijkdommen, met inbegrip van het bepalen 
van de voorwaarden en het regelen van de concessies 
voor de exploitatie ervan. De winning van grondstoffen, 
met inbegrip van olie en gas, is dus een gewestelijke 
bevoegdheid. Maar de ondergrondse opslag is een fede-
rale bevoegdheid. Het verlenen van een vergunning op 
grond van de nog steeds onaangepaste juridische gron-
den, zal onvermijdelijk onvoldoende rechtszekerheid 
verschaffen aan de houder ervan. De kans is dan reëel 
dat deze vergunningen met succes worden bestreden 
door derde belanghebbenden. 

Een ander aspect is natuurlijk de rentabiliteit. De VITO-
studie uit 2004 berekende tevens de verwachte rentabili-
teit van conventionele koollaagmethaangaswinning. Het 
rapport stelt: “Monte Carlo-simulaties voor het inschat-
ten van de haalbaarheid van conventionele koollaagme-
thaangaswinning tonen aan dat er een reële kans bestaat 
dat economisch rendabele CBM-projecten opgezet kun-
nen worden in het Kempens Bekken. Een grondige ma-
cro-economische analyse van de gasmarkt en bijkomen-
de evaluatie middels een CBM-testveld, zijn echter 
noodzakelijk om de onzekerheid omtrent een aantal 
cruciale parameters te verminderen.” 

De resterende onzekerheid over het welslagen van con-
ventionele koollaagmethaangaswinning in de Kempen is 
vooral toe te schrijven aan de onzekerheid over de hoe-
veelheid gas die men in de vooropgestelde periode van 
25 jaar uit de koollagen van het Kempens Bekken zou 
kunnen winnen en aan de prijs die men voor dit gas zou 
kunnen krijgen. De voornaamste bronnen van onzeker-
heid zijn dus verbonden met geologische productie-
parameters – de kwaliteit van het gewonnen gas die 
gerelateerd is aan de locatie van de inwinning – en de 
evolutie van de gas- of elektriciteitsprijs. 

Het advies van VITO, op ons voorstel van resolutie, stelt 
dat meer duidelijkheid over de onzekere geologische 
parameters – de gasinhoud van de lagen, de recovery 
factor en de kwaliteit van het gas – enkel kan worden 
bekomen door nieuwe exploratieboringen en een CBM-

testveld. De onzekerheid over de economische parame-
ters kan verkleind worden door een grondige economi-
sche analyse van de markt. Men besluit dat op basis 
van de actuele inzichten en kennis investeringen in 
onderzoek naar de economische haalbaarheid van 
CBM-projecten in het Kempens Bekken verantwoord 
worden geacht. 

De Vlaamse overheid heeft altijd gesteld dat voorbe-
reidend onderzoek met betrekking tot de ligging, groot-
te en eigenschappen van de reservoirs door de Vlaamse 
overheid moest worden gefinancierd omwille van het 
algemeen belang. In januari 2005 meende de Vlaamse 
Regering dat, als het technisch mogelijk was om me-
thaangas in de Limburgse of Vlaamse bodem te ont-
ginnen, dat een positieve zaak zou zijn. Vlaanderen 
diende wel eerst te beschikken over een wetenschappe-
lijk gefundeerde kennis van de mogelijkheden van zijn 
eigen ondergrond. 

In de beleidsbrief Energie 2005-2006 werd gesteld dat 
voor 2006 een onderzoeksproject was gepland voor het 
inventariseren en opstellen van een databank betref-
fende de karakteristieken van de Vlaamse delfstoffen, 
maar ook de afwerking van een programma voor de 
berekening van de gasinhoud in de steenkoollagen 
werd voorgesteld. 

Het Vlaamse Gewest heeft de voorbije jaren gesteld 
dat het aan VITO de opdracht zou geven om haar ex-
pertise op het gebied van ondergrondse gasopslag, 
CO2-opsIag en koollaagmethaangaswinning verder uit 
te breiden. De gevraagde kennisopbouw heeft onder 
andere betrekking op het gedrag van gassen in diepe 
reservoirs en steenkoollagen. Men probeert ook de 
bergingscapaciteit beter in te schatten. 

Mijnheer de minister, welke initiatieven zijn er al ge-
nomen om de concessiewetgeving aan te passen, waar-
bij de Kempense Steenkoolmijnen in deskundige han-
den komen en de niet-werkende mijnconcessies wor-
den afgeschaft? De huidige eigenaars zijn hier trou-
wens vragende partij voor. 

Gaat u ermee akkoord dat controle op de ondergrondse 
gaswinning en -opslag door dezelfde overheid dient te 
worden behandeld en zal men dit meenemen bij de 
volgende communautaire onderhandelingen? Wat is de 
stand van zaken met betrekking tot de aangekondigde 
onderzoeksprojecten in de beleidsbrief Energie 2005-
2006? Welke concessiehouders van het Kempens Bek-
ken zijn er nog buiten de LRM? Wat houden die con-
cessies precies in? 

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord. 

Minister Kris Peeters: Mevrouw Martens, mijn admi-
nistratie is al een tijd bezig met het uitwerken van de 
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herziening van de mijnwetgeving. Er is een voorontwerp 
van koolwaterstoffendecreet alsook een voorontwerp 
van uitvoeringsbesluit in voorbereiding, om toe te laten 
dat het Vlaamse Gewest op een meer rechtszekere en 
meer overzichtelijke wijze concessies verleent of aan-
past, overigens niet alleen voor steenkool, maar ook 
voor andere koolwaterstoffen. Op die manier zullen we 
richtlijn 94/22/EG betreffende de voorwaarden voor het 
verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor 
de prospectie, de exploratie en de productie van koolwa-
terstoffen, omzetten. We zijn er dus mee bezig. 

Mevrouw Martens, misschien beschikt u over meer 
informatie dan ik, maar tot op heden heb ik weet van één 
eigenaar die afstand wenst te doen van een concessie. 

Op uw tweede vraag kan ik twee keer ja antwoorden. 
Volgens de huidige bevoegdheidsverdeling is de federa-
le overheid bevoegd voor de ondergrondse opslag van 
energetische gassen, in zoverre dit grote infrastructuren 
voor stockering betreft, terwijl het Vlaamse Gewest 
bevoegd is voor de ondergrondse gaswinning. Dit komt 
uiteraard de duidelijkheid en de efficiëntie niet ten goe-
de. Ook op andere punten inzake natuurlijke rijkdom-
men en energie treffen we dit soort – en ik druk me 
voorzichtig uit – diffuse regelingen aan, waarbij twee 
verschillende overheden bevoegd zijn, terwijl het logi-
scher is dat zaken die zo nauw verwant zijn best bij 
eenzelfde overheid zouden zitten. 

Het is dus aangewezen dat de huidige bevoegdheidsver-
deling inzake natuurlijke rijkdommen en energie gron-
dig herbekeken wordt, zodat – ook voortbouwend op de 
resoluties van het Vlaams Parlement inzake een verdere 
staatshervorming – logisch samenhangende en duidelijk 
afgelijnde bevoegdheidspakketten ontstaan, zowel voor 
de federale als de Vlaamse overheid. 

In de beleidsbrief Energie 2005-2006 werd gemeld dat 
in de loop van 2006 een programma voor de berekening 
van de gasinhoud in de steenkoollagen zou worden af-
gewerkt door het Vlaams Kenniscentrum voor de On-
dergrond, afgekort VLAKO, dat opereert binnen de 
VITO.  

De methodologie die aan de basis ligt van het program-
ma, werd voorgesteld op drie internationale studiedagen 
en vervolgens gepubliceerd in het wetenschappelijke 
tijdschrift International Journal of Coal Geology, waar-
van ik u de referenties zal bezorgen. 

Op basis van de methodologie werd vervolgens een 
programma ontwikkeld dat het mogelijk maakt om, 
uitgaande van modellen over de lagenopbouw van de 
ondergrond, de gasgeneratie en de evolutie van de druk 
en de temperatuur doorheen de geologische geschiede-
nis, de huidige gasinhoud van steenkoollagen te bereke-
nen. Het programma werd uitgetest op basis van een 

generaliserend model voor het Kempisch bekken en de 
resultaten van de berekening werden getoetst aan de 
gegevens afkomstig uit de boring te Peer. De rapporte-
ring is in voorbereiding en zal me worden bezorgd. 
Mijnheer de voorzitter, als de commissie dat wenst, zal 
ik het rapport ook bezorgen. 

U stelde een vraag over de concessies en wat ze precies 
inhouden. Ik heb dat voor u opgezocht. Momenteel 
blijven er in het Kempisch bekken nog vier steenkool-
concessies over. Ten eerste is er de concessie van het 
Kempisch bekken met als huidige concessiehouder de 
NV Limburgse Reconversiemaatschappij. Ten tweede 
is er de concessie Les Liégeois, Zwartberg, met als 
huidige concessiehouder Arcelor. Ten derde is er de 
concessie Neeroeteren-Rotem met als huidige conces-
siehouder de NV Steenkolenmijnen van Noordoost-
Limburg. Deze concessie werd evenwel nooit in pro-
ductie genomen. Ten vierde is er de Kempense Staats-
concessie, waarvan de Belgische Staat concessiehouder 
was. We moeten aannemen dat samen met de be-
voegdheidsoverdracht inzake natuurlijke rijkdommen 
naar aanleiding van de staatshervorming van 1980, ook 
de eigendom van de Kempense Staatsconcessie aan het 
Vlaamse Gewest werd overgedragen. Momenteel 
wordt echter nog onderzocht of er ook een expliciete 
eigendomsoverdracht plaatsvond. 

Daarnaast werden er in het Kempisch bekken momen-
teel nog drie federale concessies voor de opslag van 
energetisch gas uitgereikt. Het betreft ten eerste de 
concessie van Loenhout met als huidige concessiehou-
der de NV Fluxys. Het betreft een exploitatievergun-
ning en een opsporingsvergunning met een voorrecht 
op uitbating voor het omliggende gebied. Ten tweede 
is er de concessie Zuidwest-Turnhout, met als huidige 
concessiehouder de NV Fluxys. Het betreft een opspo-
ringsvergunning met een voorrecht op uitbating. Ten 
derde is er de concessie Noordoost-Limburg met als 
concessiehouder de NV VITO. Het betreft een opspo-
ringsvergunning zonder voorrecht op uitbating. 

Mevrouw Katleen Martens: Mijnheer de minister, ik 
heb nog een bijkomend vraagje. In uw antwoord op 
mijn eerste vraag stelt u dat u volop met de voorberei-
ding bezig bent. Hetzelfde antwoord werd al gegeven 
in een commissievergadering van 2003. Toenmalig 
minister Gabriels stelde dat er een decreet op komst 
was. We zijn nu 2007. De voorbereidingen duren wel 
erg lang. 

Minister Kris Peeters: Mevrouw Martens, ik neem 
enkel akte van wat vorige regeringen en toenmalig 
bevoegde ministers hebben gezegd. Ik kan u enkel 
zeggen dat ik ermee bezig ben. U suggereert dat ik de 
zaak niet zou afronden met een voorontwerp van kool-
waterstoffendecreet en een uitvoeringsbesluit, maar ik 
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ga ervan uit dat ik er wel in zal slagen om dat te doen 
voor het einde van deze legislatuur, voor 2009 dus. 

De voorzitter: 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 
tussentijdse evaluatie van de Eandis inzake de twee-
de fase van de energiebonactie 

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord. 

De heer Carl Decaluwe: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, het is niet de eerste keer dat 
over deze kwestie wordt gedebatteerd in deze commis-
sie. Ik verwijs naar de vele betogen ter zake van de heer 
Glorieux. 

Mijnheer de minister, de vorige regering, waar u geen 
deel van uitmaakte, heeft een energiebonactie in twee 
fasen gelanceerd. De eerste fase verliep in 2004 en 2005. 
Toen kreeg ieder gezin een spaarlamp, een spaardou-
chekop of een energiemeter. De actie verliep voorname-
lijk via huis-aan-huisverdeling. Mensen die niet thuis 
waren of die opteerden voor een spaardouchekop, kon-
den in een postkantoor terecht. 

De uitvoering van de eerste fase was geen denderend 
succes. Uit de evaluatie bleek dat de spaarlampen hele-
maal niet of op verkeerde niet-renderende plaatsen wer-
den gebruikt. Er was slechts één type spaarlamp en dus 
was er geen keuze inzake het vermogen. Bovendien kon 
het type lamp niet in alle bestaande armaturen worden 
gebruikt. 

Op basis van de evaluatie hebt u eind vorig jaar een 
aantal aanpassingen voor de tweede fase doorgevoerd. 
In die tweede fase kreeg elk gezinslid, met uitzondering 
van het gezinshoofd, in de loop van mei 2006 een kor-
tingsbon van 5 euro die in een winkel naar keuze kon 
worden ingeruild voor een spaarlamp naar keuze. Zo-
doende waren er meer keuzemogelijkheden. Bovendien 
hebben winkels langere openingsuren dan de post. Men-
sen die minder mobiel zijn, kunnen de netbeheerder 
vragen om de spaarlamp bij hen thuis te bezorgen. 

Eandis maakte ondertussen de cijfers bekend van een 
tussentijdse evaluatie van de tweede fase. Ik moet eerlijk 
zeggen dat de eerste resultaten er niet al te best uitzien. 
Zo zou momenteel 90 percent van de gezinnen de ont-
vangen kortingsbonnen nog steeds niet hebben ingeruild 
– de actie startte in mei 2006. Dit komt overeen met een 
waarde van ongeveer 11,2 miljoen euro. Van de 2,6 

miljoen uitgedeelde bonnen zijn er tot nog toe maar 
260.000 ingeruild. 

Enkele distributienetbeheerders doen inspanningen om 
de actie te promoten. Dat is niet het probleem. Eandis 
heeft zelfs via een reclamespot op tv getracht om de 
actie kenbaar te maken bij brede lagen van de bevol-
king. Ondanks de vele inspanningen slaat de actie niet 
erg aan. Andere REG-acties blijken wel weer succes-
vol te zijn: de aardgasketel, de superisolerende begla-
zing en de muur- en dakisolatie. 

Het is spijtig dat de gezinnen deze kansen laten liggen 
op financieel vlak, maar vooral ook op het vlak van de 
energiebesparing. Nochtans betalen ze er zelf genoeg 
voor. De REG-acties van de distributienetbeheerders 
worden immers doorgerekend in de distributienettarie-
ven. Ik vertel hiermee geen geheimen. 

Als er slechts 260.000 van de 2,6 miljoen bonnen wer-
den ingeruild, dan worden enorme bedragen niet ge-
bruikt. Worden die bedragen op de een of de andere 
manier verrekend? Eandis verklaarde zich akkoord met 
de bedragen. Als de bons niet worden verzilverd, kan 
het geld dan op een andere manier worden ingezet? 
Moeten we niet op zoek gaan naar een andere, efficiën-
tere manier om andere REG-acties aan te moedigen? 

Mijnheer de minister, welke conclusies trekt u uit de 
tussentijdse evaluatie van Eandis? Welke gevolgen 
kunnen eraan worden gegeven? Wanneer wordt de 
tweede fase definitief afgesloten en wanneer wordt ze 
geëvalueerd? Hoe en in welke mate hebben de netbe-
heerders de kosten van deze actie doorgerekend in de 
distributienettarieven? Hebt u daar zicht op? Kan het 
niet-opgesoupeerde, maar wel in de tarieven doorgere-
kende budget gebruikt worden om andere, wel succes-
volle REG-acties aan te moedigen? 

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord. 

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, het klopt dat al vaak werd 
gedebatteerd en gepraat over deze energiebonactie. De 
actie kwam er een aantal jaar geleden naar aanleiding 
van een resolutie die unaniem, door meerderheid en 
oppositie, werd goedgekeurd in dit Vlaams Parlement.  

Wat al eerder over de eerste fase werd gesteld en ook 
nu weer werd vernoemd, klopt niet helemaal. De eerste 
fase was voor heel wat verbeteringen vatbaar en ik ben 
ervan overtuigd dat de minister maatregelen heeft ge-
nomen ter verbetering van de actie. Toch was de eerste 
fase wel succesvol, want 75 percent van alle verdeelde 
spaarlampen werd volgens de enquête zinvol gebruikt. 
Ik vind dat geen slecht resultaat. De overblijvende 25 
percent werd niet onmiddellijk goed gebruikt, maar 
wat is er met de lampen gebeurd? Mensen antwoord-
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den bijvoorbeeld dat ze de lamp hadden weggegeven. 
Een lamp die door een oma of opa aan een kleinkind 
wordt gegeven, werd toch nog zinvol gebruikt. Andere 
mensen antwoordden dat ze de lamp bewaarden om er 
later een andere lamp mee te vervangen. Op termijn 
worden dus ook die spaarlampen zinvol gebruikt. Er 
waren inderdaad ook mensen die antwoordden dat ze 
geen enkele fitting hadden waarin de spaarlamp paste. 
Zij konden niets aanvangen met het oermodel van spaar-
lamp dat werd verdeeld.  

Mijnheer de minister, u hebt een aantal zinvolle en heel 
goede veranderingen doorgevoerd. Ik geef eerlijk toe dat 
het mij enorm verbaast dat veel minder mensen dan 
verhoopt, gebruik hebben gemaakt van de bon. Ik moet 
er wel aan toevoegen dat eind november ook aan mijn 
prikbord nog een bon hing. Overal waar ik spaarlampen 
kon gebruiken, gebruikte ik immers al spaarlampen. Het 
was mijn bedoeling om de bon in te ruilen op het mo-
ment dat ik van lamp diende te veranderen. Toen ik de 
berichten hoorde op tv en las in de krant, heb ik de bon 
snel ingewisseld omwille van de statistieken.  

Het zou heel interessant zijn om na te gaan hoe het komt 
dat mensen de bons niet inruilen, ondanks de spots op de 
tv. We kunnen ons natuurlijk vragen stellen bij de twee 
typetjes die werden opgevoerd op tv. Hebben zij de 
boodschap wel voldoende overgebracht? Toch denk ik 
dat de nodige inspanningen werden geleverd om de 
mensen te overtuigen. Hoe komt het toch dat ze nog 
steeds niet op het aanbod ingaan? Betekent dit dat de 
elektriciteit ondanks alles toch nog te goedkoop is? Ik 
weet het niet, maar de cijfers verbazen me.  

Ik wil de verhalen over het doorrekenen in de kilowatt-
uurprijs relativeren. Uit de beleidsbrief van de minister 
heb ik geleerd dat de kostprijs voor een uitgespaard 
kilowattuur als gevolg van de beleidsmaatregel van de 
Vlaamse Regering, relatief goedkoop is. Als ik het mij 
goed herinner, gaat het om 1,9 eurocent per uitgespaard 
kilowattuur. Als we deze prijs vergelijken met die voor 
het opwekken van een kilowattuur, die tussen 3 en 5 
eurocent ligt, of met de kostprijs die de burger betaalt 
per kilowattuur, namelijk 15 eurocent, dan komen de 
distributienetbeheerders en de sector er heel goedkoop 
van af. Eens te meer wordt aangetoond dat het veel 
goedkoper is om een kilowattuur uit te sparen dan dat 
het kost om eenzelfde kilowattuur op te wekken. En ik 
heb het enkel over het opwekken van een kilowattuur, ik 
laat de distributiekosten nog buiten beschouwing.  

Ik sluit me voor een deel aan bij de vraag van de heer 
Decaluwe. Een tovermiddel bestaat wellicht niet, maar 
kunnen we op de een of andere manier achterhalen wat de 
mensen ervan weerhoudt om gebruik te maken van een 
intrinsiek goede maatregel, van een cadeau waarmee ze 
kunnen besparen en een bijdrage kunnen leveren aan het 
leefmilieu – waarvan heden ten dage iedereen wakker 
blijkt te liggen? Ik zit met meer vragen dan antwoorden.  

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.  

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, ik sluit me graag aan 
bij de vorige sprekers, maar toch iets meer bij de heer 
Decaluwe dan bij de heer Glorieux.  

Mijnheer Glorieux, iets in uw betoog begrijp ik niet. Ik 
denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we naar 
energiezuinige manieren van leven moeten gaan en dat 
we de mensen moeten aanmoedigen om in hun wonin-
gen zuinig om te springen met energie. We moeten 
echter ook kunnen toegeven dat een bepaalde maatre-
gel niet werkt. De vorige keer hebben we dat geweten 
aan een gebrek aan communicatie, aan een makkelijke, 
tactische invulling van de actie. 

Nu blijkt dat na die tweede fase, nadat alles in het werk 
is gesteld om dit toegankelijker te maken en er beter 
over te communiceren, nog steeds geen gebruik wordt 
gemaakt van die maatregel, moeten we durven toege-
ven dat die maatregel gewoon niet werkt. 

Mijnheer de minister, dan luidt mijn vraag aan u of u er 
op een of andere wijze voor zult zorgen dat deze heel 
nobele doelstelling, waar we allemaal achter kunnen 
staan, wordt gehaald. De heer Decaluwe stelde die 
vraag ook al. Kunt u dan een andere maatregel nemen 
die meer aanslaat bij de mensen en waar die mensen 
misschien meer vragende partij voor zijn? Die discus-
sie moeten we durven voeren. We mogen niet in een 
rigide houding vervallen, waarbij we een maatregel 
koste wat het kost willen doorvoeren, ook al merken 
we na twee fasen dat ze niet aanslaat. 

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord. 

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, ten 
eerste wil ik beklemtonen dat het nog iets te vroeg is 
voor definitieve gevolgtrekkingen. We moeten de re-
sultaten van de tweede fase afwachten, om daar ver-
volgens met kennis van zaken de nodige conclusies uit 
te trekken. De tweede fase van de spaarlampenactie zal 
binnen een zestal maanden volledig afgesloten zijn. De 
handelaars kunnen tot dan die ingediende bonnen te-
rugsturen naar PromoControl. Er kunnen dus nog 
steeds bonnen worden ingeleverd. De jongste weken en 
dagen zijn er nog bonnen ingeruild. Dan zullen we een 
evaluatie kunnen maken en aan de hand van de volle-
dige resultaten besluiten trekken met betrekking tot 
verdeling, besparing, kostprijs en dergelijke. Die resul-
taten moeten er zo snel mogelijk komen. Dan zullen 
we daarover kunnen debatteren in deze commissie. Ik 
zal hier dan ook de nodige conclusies aan verbinden. 

Mijnheer Decaluwe, wat uw derde vraag betreft, is het 
belangrijk een en ander te verduidelijken. Met betrek-
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king tot de doorrekening van de kosten in de elektrici-
teitsdistributietarieven is het zo dat de netbeheerders, 
zoals voor alle andere REG-acties, bij de CREG budget-
ten hebben ingediend, onder andere op basis van een 
raming van de respons van de spaarlampactie. De ge-
raamde budgetten zijn gebruikt om de tarieven voor 
2006 te bepalen. Als nu blijkt dat de werkelijke en rede-
lijke kosten verschillen van de geraamde kosten, gebeurt 
er een verrekening via een soort bonus-malussysteem. In 
het geval van de spaarlampenactie zullen de lagere kos-
ten in mindering worden gebracht bij de bepaling van de 
tarieven voor 2008. De hogere kosten als gevolg van de 
bijkomende informatiecampagne kunnen, als ze redelijk 
zijn, eveneens in rekening worden gebracht voor de 
budgetten van 2008. De onbenutte budgetten kunnen dus 
niet worden gebruikt om andere REG-acties te voeren. 
Ze moeten opnieuw worden begroot in de budgetten 
voor de komende jaren. 

Mevrouw De Ridder, zoals u weet, heeft de vorige rege-
ring in het uitvoeringsbesluit voorzien in twee fasen. De 
eerste fase is achter de rug. Aan de tweede fase hebben 
we een aantal niet onbelangrijke wijzigingen aange-
bracht, zoals de handelaarskeuze van de spaarlamp. Aan 
de hand van de resultaten van de beide fasen zullen we 
bekijken welke conclusies we kunnen trekken. Iedereen 
is ervan overtuigd dat we rationeel energiegebruik moe-
ten stimuleren. We zullen bekijken hoe we dit zo effici-
ent mogelijk kunnen blijven stimuleren, in 2008 en de 
jaren erop. 

De heer Carl Decaluwe: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor uw antwoord. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Freddy Van Gaever tot 
de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het 
aandeel van de huidige productie van hernieuwbare 
energie door windturbines in de totale elektriciteits-
productie 

De voorzitter: De heer Van Gaever heeft het woord. 

De heer Freddy Van Gaever: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, ik wil u vandaag enkele vragen 
stellen over windturbines. Elektriciteit is erg belangrijk. 
Dat zal ook de volgende jaren nog zo zijn. Elektriciteit 
kan worden geproduceerd op twee wijzen. Ofwel maken 
we gebruik van grondstoffen die eindig zijn, zoals gas, 
olie, uranium en steenkool. Die zijn dus echter eindig. 
Ofwel maken we gebruik van krachten die, vanuit het 
perspectief van de mens, oneindig zijn. Dan gaat het 
onder meer over de waterkracht, met het water dat uit de 

bergen komt en de getijdenwerking. Ter zake moet er 
nog veel worden bestudeerd. Er is ook het omzetten 
van zonne-energie. De zon zal op een dag ook wel 
uitdoven, maar daar moeten we ons geen zorgen over 
maken. Dat duurt nog miljoenen jaren. Ten slotte is er 
de wind, die ook niets kost. 

Ik ben blij dat de heer Glorieux hier ook aanwezig is. 
Ik deel volledig zijn mening. Ik ben een voorstander 
van groene energie. Groene energie is heel belangrijk 
voor de toekomst. Er moet echter nog veel worden 
gestudeerd. We moeten met de beide voeten op de 
grond blijven. Wat waterkracht betreft, de watervallen 
van Coo zullen niet volstaan voor de Belgische elektri-
citeitsindustrie. Ons land heeft geen grote hoogtever-
schillen. Dit is goed voor landen als Zwitserland en 
Oostenrijk. België kan daar dus niet zo veel mee doen. 
Die waterkracht moeten we voorlopig dus even terzijde 
laten, tenzij men binnen afzienbare tijd de miljarden 
tonnen water die elke dag een paar maal worden opge-
stuwd aan onze kust, zou kunnen omzetten in energie. 
Dit wordt bestudeerd, maar we zijn er nog niet uit. 

Ik kom net terug uit de Verenigde Staten. Ik heb daar 
vernomen dat ook de zonne-energie niet buitensporig 
mag worden opgehemeld. Ten koste van grote investe-
ringen heeft men in Arizona parken aangelegd met 
zonnepanelen. Ik meen echter te begrijpen dat de pro-
ductie en het transport van die panelen nog heel veel 
geld kost. Zonder subsidies kunnen die parken nog 
steeds niet rendabel werken. 

Dan komen we tot de windmolens. Ik vind het jammer 
dat we die subsidiëren. Ik heb het vroeger al gezegd in 
deze commissie. Ik meen dat we een verkeerde weg in 
zijn geslagen. Subsidies lossen nooit een probleem op. 
Door subsidies kan men kunstmatig bepaalde doelstel-
lingen bereiken, meestal dan nog tijdelijk. Subsidies 
leiden tot verstarring en doden creativiteit. Ik denk dat 
het verkeerd is al die euro’s per megawatt aan subsi-
dies te geven aan al die windmolenparken. Dit zal zich 
later wreken. Ik zie overal ter wereld dergelijke parken 
verschijnen. Een paar weken geleden nog zag ik er in 
de Verenigde Staten, met honderden molens die veel 
kleiner zijn dan die die we in België hebben. Een groot 
deel van die molens staat echter altijd stil. Mijnheer de 
minister, hebt u er enig idee van welk percentage van 
het jaar die molens in België op hun volle capaciteit 
werken? Ik kan begrijpen dat ze stilstaan als er geen 
wind is. Ik kan al moeilijker begrijpen dat ze ook stil-
staan als er te veel wind is. Daar schijnen ze immers 
niet tegen bestand te zijn. Soms stel ik echter vast dat 
er een paar draaien, en er een paar stilstaan. Dat begrijp 
ik helemaal niet. Zijn die dan stuk? Vinden er onder-
houdswerkzaamheden plaats? 

Er zijn doelstellingen vastgelegd voor wat die molens 
per jaar moeten produceren. Wat wordt er ter zake de 
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komende jaren gepland? Denkt u dat we die doelstellin-
gen gaan halen? Indien de doelstellingen worden ge-
haald, wat gaat dit dan per jaar kosten aan de belasting-
betaler? 

Ik vrees dat we een zware fout maken door die subsidies 
voor tien of twintig jaar vast te leggen. In ons land heb-
ben we destijds veel geld uitgegeven om overal tele-
fooncellen te bouwen, zodat de mensen zouden kunnen 
telefoneren. Vandaag hebben we echter allemaal een 
gsm en moeten we die cellen allemaal opnieuw afbre-
ken. Als er volgend jaar of over vijf jaar een nieuwe 
uitvinding wordt gedaan inzake kernenergie of groene 
stroom – zoals het omzetten van eb en vloed in energie – 
en die uitvinding blijkt veel goedkoper dan die windmo-
lens, gaan we de bevolking dan nog jarenlang verplich-
ten fortuinen te betalen voor energie van windmolens, 
die we dan in feite niet meer nodig hebben? 

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord. 

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, ik ben 
het alvast met de vorige spreker eens als hij stelt dat er 
een aantal nieuwe toekomstgerichte energiebronnen in 
ontwikkeling zijn. Een aantal Vlaamse wetenschappers 
zijn daar trouwens ook mee bezig. Zeer recent las ik een 
doctoraalscriptie over de mogelijkheden van getijden-
energie op het Belgisch continentaal plat. Daarin werden 
vergelijkingen gemaakt qua rendabiliteit, werd bekeken 
waar we met de technologie van vandaag staan en wat 
binnen een redelijke termijn haalbaar is als dit voort 
wordt ontwikkeld. Tot mijn eigen verbazing bleek dit 
vrij beloftevol. 

Er is ter zake een belangrijke taak weggelegd voor de 
overheid. Die kan de economie sturen. We leven natuur-
lijk in een markteconomie. De overheid kan niet alles 
bepalen met betrekking tot hoe een economie moet wor-
den georganiseerd, maar kan natuurlijk wel sturen. De 
overheid doet dat ook. Ze geeft investeringssubsidies en 
onderzoeks- en ontwikkelingssteun. Het is belangrijk dat 
de overheid dit soort technologie massaal steunt, al was 
het maar om te voorkomen dat we verzeilen in het sce-
nario van 25 jaar geleden. Toen stonden we aan de we-
reldtop als het ging over de ontwikkeling van windturbine-
technologie. We hebben ons die positie laten afsnoepen. 
Het gevolg is dat er vandaag in Denemarken meer men-
sen worden tewerkgesteld in de windturbinetechnologie, 
die het heeft overgenomen en voort ontwikkeld, dan er 
in Vlaanderen mensen tewerkgesteld zijn in de automo-
bielsector. 

Het energieonderzoek wordt vandaag gesubsidieerd. Ik 
vind dat goed. Men moet echter de vergelijking maken. 
Berekenen we bijvoorbeeld hoeveel geld in ons land 
jaarlijks wordt gegeven aan kernenergie, dan komen we 
uit op meer dan 450 miljoen euro aan rechtstreekse en 
onrechtstreekse steun van de Belgische overheid. Dan 

gaat het over heel algemene budgetten, zoals de steun 
die de Belgische overheid geeft via EURATOM, over 
het SCK, over het in stand houden van FANC, met het 
TELERAD-meetnet, over de vrijstelling van aanspra-
kelijkheid die wordt gegarandeerd. Als we dan toch 
een vergelijking willen maken en wanpraktijken of 
overdadige steun aan een bepaalde energiebron in 
vraag willen stellen, dan moeten we onze pijlen zeker 
niet richten op hernieuwbare energie. 

Recent heeft de Europese Commissie haar nieuwste 
onderzoeksbudgetten voor onderzoek en ontwikkeling 
bekendgemaakt. Daaruit blijkt eens te meer dat alles 
wat met kernenergie te maken heeft, driemaal meer 
steun krijgt dan de sector van de hernieuwbare energie. 

De heer Van Gaever stelde ook een vraag over de ca-
paciteit van windturbines. Die staan inderdaad regel-
matig stil. Ook dat is echter in volle ontwikkeling. Men 
is ter zake computermodellen aan het ontwikkelen. 
Aan de hand daarvan kunnen we twee à drie dagen op 
voorhand vrij correct het windregime voorspellen. Dit 
zijn hoogtechnologische jobs. Dit is een niche waarop 
we ons zouden kunnen toespitsen. Dat zou ook voor 
ons land eens te meer duurzame, positieve, hoogtech-
nologische jobs kunnen opleveren. 

Ik wil erop wijzen dat de ontmanteling van windturbi-
nes in de vergunning is opgenomen. Men kan geen 
vergunning krijgen voor een windturbine zonder dat 
men een volledig aanvaard ontmantelingsplan klaar 
heeft. Zelfs het geld voor de ontmanteling van de tur-
bine moet op voorhand verzekerd zijn. Dat staat in 
tegenstelling tot de situatie van de kerncentrales. Men 
weet tot op vandaag nog niet eens hoe men die gaat 
ontmantelen, laat staan dat geweten is of er ooit vol-
doende geld voor gereserveerd zal zijn. 

De hernieuwbare energiesector verdient alle steun, 
zeker als men die vergelijkt met andere energiebronnen 
die tot op de dag van vandaag, internationaal maar ook 
in België, alle middelen gekregen hebben. 

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord. 

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de minister, 
ik wil vragen of u gelooft in de Wind Amplified Rotor 
Platforms? Deze WARP’s zijn de vierde generatie 
windmolens waarvan er in 2005 in Europa nog maar 
twee exemplaren stonden. Ze zouden de tekortkomin-
gen van de klassieke windmolens opvangen: minder 
lawaai maken, drie tot vier keer meer elektriciteit ople-
veren, 30 percent goedkoper zijn. Ziet u daar toekomst 
in? Want enkel als het beleid dit mee ondersteunt, 
kunnen de WARP’s een kans maken op de energie-
markt. 

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord. 
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Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, geachte 
collega’s, de discussie gaat vandaag niet over de alterna-
tieven voor kernenergie. De vraag gaat over de kostprijs 
van windenergie in het bijzonder en alternatieve energie 
in het algemeen. Op een bepaald moment behoorden we 
inderdaad tot de top wat windenergie betreft, maar dat is 
stopgezet door een minister die nu heel belangrijke pos-
ten in dit land bekleedt. De heer Glorieux verwijst voor 
windenergie altijd naar Denemarken; ik zou dit op een 
ander moment graag eens van dichterbij bekijken. 

In 2005 werd in het Vlaamse Gewest 154 gigawattuur 
elektriciteit geproduceerd uit windenergie en 966 giga-
wattuur uit alle hernieuwbare energiebronnen samen. 
Voor alle hernieuwbare energiebronnen samen betekent 
dit een aandeel van 1,66 percent van het bruto binnen-
lands elektriciteitsverbruik van Vlaanderen, of 2,28 
percent van het certificaatplichtig verbruik van 
42.447.396 megawattuur. 

Richtlijn 2001/77 ter bevordering van elektriciteitspro-
ductie uit hernieuwbare energiebronnen legt voor België 
een indicatieve doelstelling vast van 6 percent van het 
bruto binnenlands verbruik. Deze doelstelling werd ook 
overgenomen in het Vlaamse regeerakkoord. Volgens de 
studie ‘Prognoses voor hernieuwbare energie en warm-
tekrachtkoppeling tot 2020’, uitgevoerd door de VITO 
en 3E in 2005, is deze doelstelling zonder bijkomende 
beleidsmaatregelen haalbaar. Uitgaande van een groei 
van het elektriciteitsverbruik met 1,3 percent per jaar, 
vereist dit in 2010 een productie van 3700 gigawattuur 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Bij een-
zelfde groei en berekend op het certificaatplichtig ver-
bruik, komt de doelstelling van 6 percent overeen met 
een productie van ongeveer 2700 gigawattuur uit her-
nieuwbare energiebronnen. Er zijn echter geen afzonder-
lijke doelstellingen per energiebron vastgelegd, aange-
zien het certificatensysteem een marktmechanisme is dat 
de inzet van de goedkoopste hernieuwbare energiebron-
nen bevordert. Volgens hogervermelde studie kan de 
tegen 2010 verwachte bijdrage uit windenergie geraamd 
worden op ongeveer 900 gigawattuur uit windturbines 
op land, plus ongeveer 700 gigawattuur uit windturbines 
op zee, al gelden deze laatste certificaten niet voor het 
Vlaamse certificatensysteem.  

Voor 2006 beschikken we nog niet over de gegevens die 
nodig zijn om de vraag naar de kost van het systeem van 
groenestroomcertificaten afdoend te beantwoorden. Wel 
weten we dat de meeste huishoudelijke afnemers van-
daag een groene stroombijdrage van 0,4 tot 0,5 eurocent 
per kilowattuur aangerekend wordt. Op basis van een 
rapport van de VREG van 16 mei 2006 weten we ook 
dat in 2005 965.716 groenestroomcertificaten zijn uitge-
reikt en dat de gemiddelde maandprijs van een verhan-
deld groenestroomcertificaat schommelde tussen 106,34 
euro in januari en 113,36 euro in november. De groene-
stroomcertificaten vertegenwoordigen aldus een waarde 
van 100 tot 110 miljoen euro. In de eerste helft van 2006 

zijn 541.659 groenestroomcertificaten uitgereikt, ter-
wijl de gemiddelde maandprijs voor een verhandeld 
groenestroomcertificaat met garantie van oorsprong 
schommelde tussen 114,15 euro in januari en 109,60 
euro in juli. Aldus vertegenwoordigen de groenestroom-
certificaten een waarde van 60 tot 65 miljoen euro. 

In de prognosestudie van VITO uit 2005 wordt het 
elektriciteitsverbruik in 2010 geraamd op 58 tot 63 
terawattuur bruto en 53 tot 57 terawattuur netto. De 
elektriciteitsleveringen die in aanmerking komen voor 
de berekening van de in te leveren groenestroomcerti-
ficaten, worden geschat op 44 tot 47 terawattuur. Op 
31 maart 2011 dienen dan 2,6 tot 2,8 miljoen groene-
stroomcertificaten te worden ingeleverd. De marktprijs 
van de groenestroomcertificaten in 2010 is uiteraard 
nog onbekend, want afhankelijk van het markteven-
wicht en een aantal andere elementen, maar aan 110 
euro per groenestroomcertificaat – en men kan zeggen 
dat het lager of hoger moet – zou het gaan om 290 tot 
310 miljoen euro. VITO zelf heeft de jaarlijkse kost 
tussen 2005 en 2020 berekend op 220 tot 270 miljoen 
euro voor het BAU-scenario en 340 tot 430 miljoen 
euro voor het PRO-scenario, afhankelijk van stijgende 
brandstofprijzen en dalende technologiekosten, en 
oplopend tot 1 miljard euro voor het PRO-scenario ten 
opzichte van het REF-scenario in 2020. 

Mijnheer Van Gaever, in uw schriftelijk ingediende 
vraag ging het ook over ijsvorming en zware sneeuw-
val. Om veiligheidsredenen zijn windturbines voorzien 
van ijsdetectiesystemen. Een beperkte ijsvorming op 
zich geeft geen hinder voor het functioneren van de 
turbine zelf. Op het ogenblik dat de omstandigheden 
van dien aard zijn dat er ijsvorming zou ontstaan, 
wordt de turbine automatisch stilgezet. Sneeuw bete-
kent niet per definitie het stilzetten van de turbine. Dat 
is alleen het geval als ook andere weersomstandighe-
den, zoals de temperatuur, dit vereisen.  

Mevrouw De Ridder, we proberen de nieuwste genera-
tie windmolens op de voet te volgen en waar mogelijk 
te stimuleren. Ik denk dat deze technologie zeker nog 
niet het eindpunt heeft bereikt. In dit kleine land 
Vlaanderen, van 13.500 vierkante kilometer, moeten 
we evoluties die een impact hebben op de ruimte die 
windmolens innemen, goed volgen. Samen met minis-
ter Moerman zal ik dat, in de mate van het mogelijke, 
stimuleren. 

De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister, het ver-
heugt me dat u spreekt over mijn land Vlaanderen. Dat 
is positief. 

De voorzitter: De heer Van Gaever heeft het woord. 

De heer Freddy Van Gaever: Mijnheer de minister, ik 
wil u danken voor de cijfers. Ik meen begrepen te heb-
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ben dat die groenestroomsubsidiëring nu al 110 miljoen 
euro per jaar kost. Over enkele jaren gaat dat waar-
schijnlijk oplopen tot een half miljard euro. Ik vind dat 
weggegooid geld. 

Ik zou het veel beter vinden als men een gedeelte van 
dat geld – en dan noem ik het geen subsidiëring, maar 
investering – alleen zou spenderen voor onderzoek naar 
betere en goedkopere groene stroom, want er moet nog 
heel veel studiewerk gebeuren. Ik vind het nuttig dat de 
bevolking geld zou ophoesten om miljoenen euro’s aan 
universiteiten en allerlei bedrijven te geven om betere en 
goedkopere groene stroom te produceren in de toekomst. 
Dat is beter dan nu geld weg te gooien voor bedrijven  
– los van het feit of het efficiënt gebeurt of niet – die 
gewoon de molentjes laten draaien en stroom produce-
ren die niet veel helpt. Het gaat slechts om een fractie 
van wat we nodig hebben en, wat veel erger is, de leve-
ring van groene stroom door windmolens is heel onsta-
biel. Op sommige dagen staan de molens gewoon stil en 
moeten we toch naar alternatieve oplossingen zoeken. 
De stroom die door de windmolens wordt geproduceerd, 
is – relatief gezien – niet zeer nuttig. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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