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Voorzitter: de heer Marc van den Abeelen 

Interpellatie van de heer Jos Stassen tot de heer Kris 
Peeters, minister-president van de Vlaamse Rege-
ring, Vlaams minister van Institutionele Hervormin-
gen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-
beleid, over de mobiliteitseffecten van de verdere 
ontwikkeling van de Waaslandhaven 

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord. 

De heer Jos Stassen: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister-president, geachte leden, het onderwerp dat 
we vandaag aansnijden, zal nog meermaals aan bod 
komen, in deze en andere commissies. Het gaat immers 
over een zeer belangrijk dossier, dat Antwerpen en zijn 
ruime omgeving, maar ook heel Vlaanderen en mis-
schien zelfs verder, aangaat. Het gaat over de ontwikke-
ling van de Waaslandhaven. De discussie over de juiste 
naam wordt nog steeds gevoerd, maar samen met mijn 
goede vriend en collega, de heer De Meyer, wil ik het 
hebben over de Waaslandhaven. Die naam geeft de juis-
te plaats aan van datgene waarover we het hebben. 

Ik wil het hebben over het mobiliteitsdossier. Wat de 
ontwikkeling betreft, zijn er nog andere aspecten, zoals 
de economische en die met betrekking tot het milieu, 
maar ik wil het vandaag enkel hebben over de mobili-
teitseffecten van alles wat samenhangt met de ontwikke-
ling van de Waaslandhaven. Dat past natuurlijk binnen 
het dossier van de organisatie van de Antwerpse haven. 
Meer dan tien jaar geleden al is ter zake de aanzet gege-
ven tot het opmaken van een strategisch plan. Er is een 
plan-MER in uitvoering, met een hele reeks bijhorende 
studies. Als ik het goed begrijp, is dat bijna afgerond. 
Dat moet waarschijnlijk leiden tot een ruimtelijk uitvoe-
ringsplan met bijkomende infrastructuur. Het plan houdt 
veel meer in dan alleen mobiliteit. Het bevat economi-
sche gegevens en natuurlijk ook gegevens over de milieu-
effecten. Ik beperk me echter tot de mobiliteit. 

Wie in de buurt woont of daar regelmatig moet zijn, 
weet dat de mobiliteit in en rond de Antwerpse haven op 
zowel de linker- als de rechteroever vandaag al een gi-
gantisch probleem is. Ik stel dat elke dag met eigen ogen 
vast, wanneer ik sneller blijk te fietsen dan de mensen 
op de E17. Dat ligt niet aan mijn conditie, maar aan het 
feit dat vrachtwagens en personenwagens gewoon staan 
aan te schuiven, meestal nog voor de parkeerplaats van 
Texaco, 11 kilometer voor de Kennedytunnel. 

Ik vind echter dat we de discussie over dit dossier niet 
mogen aangaan aan de hand van eigen vaststellingen, 
maar wel op basis van de feiten die worden aangereikt. 

Enkele elementen hebben me doen grijpen naar het 
interpellatiewapen. Om te beginnen is er het artikel in 
Knack van enkele weken geleden over de mobiliteits-
studie in het kader van het plan-MER. Ik verwijs naar 
de uitspraken van de heer Willy Winkelmans, toch een 
van de grondleggers als het gaat over logistiek en  
haven in Vlaanderen. Hij heeft een aantal duidelijke 
opmerkingen geformuleerd. Knack brengt ook een 
uittreksel van de mobiliteitsstudie gemaakt in het kader 
van het plan-MER (milieueffectenrapport), dat binnen-
kort misschien het stadium van het openbaar onderzoek 
bereikt. Wie dit goed leest en begrijpt wat er staat, 
weet dat dit verregaande consequenties heeft. 

Ik citeer: “De bereikbaarheid van de regio via de weg 
wordt, gezien de sterk verhoogde verkeersintensiteit op 
de ring en de toekomende snelwegen, in belangrijke 
mate gehypothekeerd. Een belangrijk aandachtspunt 
vormt de belangrijke verschuiving van verkeer naar het 
onderliggende wegennet, waardoor de bereikbaarheid 
van de omliggende gemeenten ernstig in gevaar komt.” 
Ik heb die studie nog niet gezien, maar dat is blijkbaar 
een van de beschouwingen die erin wordt gemaakt. 
Verder staat er ook nog een opmerkelijke zinsnede: 
“De hinterlandverbindingen over de weg komen struc-
tureel in de problemen, wat de bereikbaarheid van de 
haven ernstig hypothekeert.” 

Professor Winkelmans stelt dat, als Antwerpen binnen-
kort het cijfer van 5 miljoen TEU (Twenty feet Equiva-
lent Unit) per jaar overschrijdt, we dit zelfs niet kunnen 
oplossen met de modal shift. Het is belangrijk dat cijfer 
te onthouden. Ik ben dan gaan onderzoeken waarop 
men die stellingen steunt. Ik wil de cijfers die ik heb 
vanuit drie invalshoeken bekijken: de zogenaamde 
modal shift, de vraag hoeveel containers op kruissnel-
heid zullen worden behandeld in het Deurganckdok en 
de vraag hoeveel containercapaciteit er nog is en wat 
dat betekent voor de mobiliteit. 

Wat de modal shift betreft, heb ik de huidige cijfers 
rechtstreeks aan het havenbedrijf gevraagd, net als de 
vooropgestelde prognoses in het strategisch plan. Ik heb 
hun ook gevraagd wat hun inschatting daarvan is. Ik 
baseer me dus op cijfers die ik van de heer Bruyninckx 
van het Havenbedrijf zelf heb gekregen, in een brief 
van 19 december 2007. In 2002 verliep 50 percent via 
de wegen, 8 percent via het spoor en 26 percent via de 
binnenvaart. In 2006 was het aandeel van het weg-
transport gestegen naar 59 percent. Luidens het strate-
gisch plan wordt gestreefd naar 32 percent via de we-
gen, 16 percent via de spoorwegen, 32 percent via de 
binnenvaart en dan nog eens 16 percent via transship-
ment, en dat alles tegen 2016. 



Commissievergadering C121 – OPE15 – 29 januari 2008  -2- 
 
Volgens de heer Bruyninckx moeten we echter realis-
tisch zijn. Ik kan u die brief gerust bezorgen. Hij stelt dat 
we die cijfers eigenlijk moeten bijstellen. Die 32 percent 
containervervoer via de weg in 2016 gaan we niet halen. 
Realistisch moeten we uitgaan van 42 percent via de 
weg, en dat lijkt me dan nog onderschat, van 15 percent 
via de spoorwegen en 42,5 percent via de binnenvaart. 
De mensen van de haven zelf zeggen dus dat de cijfers 
van de studie gemaakt in het kader van het strategisch 
plan te optimistisch zijn. Ik citeer: “In de planning van 
de haven wordt dan ook veeleer rekening gehouden met 
een realistisch scenario van 15 percent voor het spoor, 
en 42,5 percent voor de binnenvaart en het wegvervoer 
tegen 2016.” 

Met andere woorden, in de toekomst zal het aantal 
vrachtwagens dat containers vervoert afkomstig van de 
haven, in absolute cijfers toenemen. In relatieve cijfers 
neemt dat aantal af, van 59 percent naar 42,5 percent in 
tien jaar tijd. Dat is een daling van meer dan 15 percent. 

Er is dus een groot probleem met de cijfers inzake mo-
dal shift. Dat heeft volgens het havenbedrijf zelf te ma-
ken met een gebrekkige spoorweginfrastructuur. De 
vraag is dan ook of de cijfers van het havenbedrijf, meer 
bepaald die 42,5 percent, gehaald zullen worden. 

Hoeveel containers worden er verwacht in het Deurganck-
dok? In 1995 heette het Deurganckdok nog container-
terminal-West. In 1997 was er in een studie in het kader 
van het MER sprake van 2,5 miljoen TEU voor het 
Deurganckdok. In de studie van Ocean Shipping Con-
sultants uit 2006 is er sprake van de behandeling van 7,5 
miljoen TEU in het Deurganckdok. Wat denken de be-
drijven zelf te zullen verhandelen in het Deurganckdok 
eens dat op kruissnelheid is? We hebben daartoe hun 
website geraadpleegd. Hesse-Noord Natie schat dat het 
Deurganckdok 5,7 miljoen TEU zal behandelen. Ant-
werp Gateway zou 3,5 miljoen TEU voor zijn rekening 
nemen. Samen is dat 9,2 miljoen TEU containers. 

Het aantal containers dat verhandeld zal worden in het 
Deurganckdok en dat al meermaals is bijgesteld, wordt 
dus bijna verviervoudigd: van 2,5 miljoen TEU in 1995 
naar 9,2 miljoen TEU in 2008. 

De ambities van de modal split worden niet gehaald. 
Daarnaast is het zo dat het aantal containers per meter 
kade stijgt, wat overigens een goede zaak is. En zo ko-
men we aan het volgens de heer Winkelmans dramati-
sche cijfer. Zelfs met een goede modal shift krijgen we 
die 15 miljoen containers per jaar niet verteerd. 

In een studie uit 2006 zegt Ocean Shipping Consultants 
dat wanneer we in Antwerpen 16 miljoen containers 
kunnen verhandelen in 2016, we nu aan 65 percent zit-
ten van de benutting in de range tussen Rotterdam en Le 
Havre. 

Enerzijds halen we de modal split niet. Anderzijds 
blijft het aantal te verhandelen containers in het Deur-
ganckdok stijgen. Verder worden we ondanks alle 
begeleidende maatregelen geconfronteerd met een 
enorm mobiliteitsprobleem. Dit zijn ernstige en vrij 
harde gegevens die afkomstig zijn van de bedrijven 
zelf en van de studiebureaus. Zij hebben geen enkele 
reden om de zaken anders voor te stellen dan ze zijn. 
Uit al die cijfers blijkt dat we geconfronteerd zullen 
worden met een mobiliteitsinfarct, in en rond Antwer-
pen, zelfs indien een aantal begeleidende maatregelen 
worden genomen inzake spoorweginfrastructuur. 
Daarbij maak ik abstractie van het feit dat de Liefkens-
hoekspoorwegtunnel er al zal zijn. En ik heb het dan 
ook niet over lijn 11, de tweede spoortoegang, en de 
spoorweg langs de expresweg richting Zeebrugge. 

Alleen al op basis van de mobiliteitsgegevens kunnen 
we zeggen dat we vandaag al op de grens zitten van 
wat de mobiliteit in en rond Antwerpen aankan, los van 
de verdere ontwikkeling, namelijk een bijkomend con-
tainerdok, het Saeftinghedok. Als vandaag 9 miljoen 
containers door het Deurganckdok worden behandeld, 
dan veronderstel ik dat het Saeftinghedok minstens 9 à 
10 miljoen containers zal behandelen. Zelfs met een 
geweldig goede modal split en shift kunnen die nooit 
allemaal behandeld worden. 

Mijnheer de minister-president, hoe kunnen we, gezien 
deze harde gegevens vanuit het havenbedrijf, de  
bedrijven en Ocean Shipping Consultants, het ontwik-
kelingsscenario met een nog verdere groei, met meer 
dan een verdubbeling op de linkeroever of in de Waas-
landhaven alleen al voor de voorspelling voor het 
Deurganckdok, de mobiliteit afwikkelen in en rond de 
Antwerpse haven? 

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord. 

De heer Jan Penris: Mijnheer de voorzitter, de goede 
collega Stassen weet dat ik het ideologisch niet met 
hem eens ben, maar vandaag heeft hij wel een aantal 
punten gescoord. Hij heeft zijn discours gebaseerd op 
wat hij zelf ‘facts and figures’ noemt, op harde cijfers 
dus, die ons worden aangereikt door heel objectieve 
instellingen en instanties. Hij heeft een punt wanneer 
hij zich transporteconomische zorgen maakt. 

Ik wil daar twee bedenkingen bij plaatsen. Dat de cijfers 
‘zo groot’ zijn – ik zou zeggen dat ze ‘zo mooi’ zijn, 
maar de heer Stassen zal dat niet met me eens zijn – zou 
ons moeten verheugen. Dat wil zeggen dat de infra-
structuur die we met zijn allen hebben betaald, en soms 
te duur of heel duur hebben betaald, begint te renderen. 
Dat wil ook zeggen dat de ruimte die we gebruiken, 
heel optimaal wordt benut. De heer Stassen heeft te-
recht in herinnering gebracht dat in de voorbereidende 
studies sprake was van een volume van 2,5 miljoen 
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TEU en dat het intussen over meer dan 7 miljoen gaat en 
binnen afzienbare tijd misschien over 9 miljoen en meer, 
op de daar beschikbare ruimte. Dat moet ook de heer 
Stassen verheugen, want het betekent dat de operatoren 
die deze infrastructuur ter beschikking kregen, op een 
heel optimale en intensieve manier omgaan met de ter 
beschikking gestelde ruimte. Dat was altijd al een eis 
van de groene beweging in Vlaanderen: als er openbare 
ruimte ter beschikking wordt gesteld, dan moet die zo 
optimaal mogelijk worden benut. Onze operatoren heb-
ben er dankzij de nieuwste behandelingstechnieken voor 
gezorgd dat elke vierkante meter die er is, optimaal en 
zelfs meer dan optimaal wordt benut. Dat is de positieve 
kant van het verhaal. 

Natuurlijk is er ook een ‘maar’. Natuurlijk moeten we de 
containers die worden aangeleverd, en het zullen er hoe 
langer hoe meer worden, verwerkt krijgen. We hebben de 
ambitie om de modal split, verhoudingen die wij voorop-
gesteld hadden, minstens te halen. Het is altijd jammer 
geweest dat we de tweede spoorwegtunnel onder de 
Schelde niet samen met de Liefkenshoekautotunnel heb-
ben gebouwd. Dat blijft een verpletterende verantwoorde-
lijkheid van de heer De Croo, toenmalig minister van 
Verkeer. Hij kreeg door specialisten aangereikt dat hij van 
de gelegenheid gebruik moest maken om ook het spoor 
kansen te geven. Hij heeft dat niet gedaan en we dragen 
daar vandaag de gevolgen van. We weten ook dat de 
realisatie van de Liefkenshoekspoortunnel niet voor mor-
gen zal zijn, maar we rekenen erop, mijnheer de minister-
president, dat u alles in het werk zult stellen om de tunnel 
zo spoedig mogelijk toch nog te realiseren. Mijn collega 
aan de overkant, een partijgenoot, maar niet direct een 
politieke vriend, de heer Bruno Stevenheydens, heeft een 
interessante vraag gesteld aan de bevoegde minister van 
de overgangsregering. Hij kreeg een ontgoochelend ant-
woord: de Liefkenshoekspoortunnel is niet voor morgen. 
U weet dat. We moeten er alles aan doen om die alsnog 
snel gerealiseerd te krijgen. 

De binnenvaart biedt natuurlijk een oplossing, maar de 
afwikkeling van het binnenvaartverkeer situeert zich 
volledig op de rechteroever: het Albertkanaal, het Zee-
kanaal richting Brussel. Daardoor moeten steeds Schel-
de-overstekende bewegingen worden georganiseerd om 
het containerverkeer dat we binnenwaarts willen aflei-
den, van de linkeroever naar de rechteroever en in som-
mige gevallen ook omgekeerd, te realiseren. Ik maak 
van deze gelegenheid gebruik, mijnheer de minister-
president, om u nogmaals in herinnering te brengen wat 
ik ter zake heb durven suggereren naar aanleiding van de 
begrotingsbespreking. We kunnen dit soort bewegingen 
in kleine compartimentjes organiseren, maar ik denk dat 
dat economisch niet rendabel is. Het is nuttiger dat de 
zeeschepen zelf deze oversteek maken. Ik pleit ervoor, 
en dit behoort wel tot onze bevoegdheden, dat de nodige 
manoeuvres loodstechnisch begeleid worden door men-
sen die niet zo duur zijn als – en ik wik mijn woorden – 

de loodsen op dit moment zijn. We moeten, en we 
beschikken over voldoende mogelijkheden, onderzoe-
ken of het nuttig is om de reeds operationele loods-
diensten van de rechteroever dit soort heel technische 
bewegingen te laten uitvoeren, of dit de kost van dat 
soort scheepsbewegingen zou drukken en wat het voor 
de goederenbehandelaars interessant maakt om grote 
scheepsbewegingen van de linker- naar de rechteroever 
te organiseren zodat de containers afgevoerd kunnen 
worden via de binnenwateren. 

We moeten echter ook blijven inzetten op wegtrans-
port. Of we dat nu graag hebben of niet, het wegtrans-
port blijft voor een verzender nog steeds de interes-
santste en in vele gevallen ook goedkoopste modus. De 
wetten van de markt volgend, zal er dus nog veel voor 
die modus worden gekozen, of wij dat als politici nu 
wenselijk achten of niet. We kunnen de markt niet 
veranderen. We kunnen ze hoogstens corrigeren en 
soms proberen bij te sturen, hoewel dat niet altijd even 
efficiënt is. 

Uw regering heeft ervoor gekozen een heel prestigieus 
project op te zetten, namelijk de Lange Wappercon-
structie. Dat is hier transporteconomisch gezien niet de 
meest ideale keuze. De mensen ter plaatse hebben er 
zelf altijd op gewezen – en met recht en rede, want met 
kennis van zaken – dat een meer rechtstreekse aanslui-
ting van de Liefkenshoekwegtunnel op de E17 hier een 
oplossing zou kunnen zijn. Ik durf u dus verzoeken ook 
vandaag deze keuze niet uit te sluiten, meer nog, om er 
daadwerkelijk op in te zetten. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mijnheer de voorzitter, 
het zal inderdaad niet de laatste keer zijn dat dit debat 
hier wordt gevoerd. De heer Stassen kaart ook geen 
nieuwe bezorgdheid aan. Vorig jaar al heeft gouver-
neur Denys, in zijn plan om missing links weg te wer-
ken in Oost-Vlaanderen, al zeer uitvoerig stilgestaan 
bij de problematiek van de mobiliteitsafwikkeling van 
de Waaslandhaven of de haven op Linkeroever – af-
hankelijk van de oriëntatie wordt de naam gekozen – 
en op het effect daarvan op Oost-Vlaanderen. De Wase 
burgemeesters delen die zorg. Ze hebben een studie 
besteld, die tegen de paasvakantie afgerond zou zijn. 
Er staat dus blijkbaar heel veel te gebeuren in de paas-
vakantie, ook met betrekking tot de mobiliteit in Oost-
Vlaanderen en het Waasland. 

Uit een aantal zeer voorlopige conclusies die we heb-
ben kunnen inkijken, blijkt dat er vandaag in het Waas-
land vrij beperkt sprake is van echt doorgaand verkeer. 
De haven neemt ter zake een relatief beperkt aandeel 
voor haar rekening, als het gaat over dat rechtstreekse 
transport. Dat neemt niet weg dat er in het Waasland 
op het vlak van mobiliteit heel wat problemen te mel-



Commissievergadering C121 – OPE15 – 29 januari 2008  -4- 
 
den zijn. We horen dagelijks op de radio dat er proble-
men zijn op de E17 en de N70. De heer De Meyer zal 
kunnen bevestigen dat er ook problemen zijn in Melsele, 
Haasdonk, Bazel en Kruibeke qua doortochten. Elke 
toename van het goederenverkeer in die regio zal dus 
gevolgen hebben en voor bijkomende problemen zorgen. 
Dat betekent ook dat een eventuele uitbreiding van de 
haven met het Saeftinghedok vandaag niet als een auto-
matisme mag worden beschouwd. De regio vraagt ga-
ranties dat de mobiliteitsgevolgen van de bedrijfsvoering 
daar en van een eventuele uitbreiding degelijk worden 
onderzocht, in alle varianten. Er moet over worden  
gewaakt dat niet alleen de overlast van een dergelijke 
uitbreiding wordt afgewenteld op Oost-Vlaanderen. De 
provincie moet ook de baten optimaal kunnen benutten. 
Ik wil afsluitend pleiten voor het gebruik van spoor en 
binnenvaart ter zake. Ik weet niet of we de markt kunnen 
sturen, maar misschien moeten we ons niet beperken tot 
pogingen tot correcties. Een goed flankerend beleid zou 
daar toch ook wel resultaat kunnen opleveren. 

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord. 

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, de in-
terpellatie van de heer Stassen sluit perfect aan bij het 
debat dat we hier vorige week nog hebben gevoerd over 
het volgen van de aanbevelingen van het Rekenhof met 
betrekking tot het Deurganckdok. 

We mogen inderdaad niet lichtzinnig omspringen met 
deze dossiers. We moeten alle mogelijke inrichtingsva-
rianten van het havengebied op hun effecten beoordelen. 
Dan gaat het niet alleen over mobiliteitseffecten. Het 
heeft inderdaad geen zin om bijkomend goederentrans-
port aan te trekken, als we dat niet kunnen doorsturen 
naar het achterland. Dat zou ook betekenen dat al de 
miljardeninvesteringen die momenteel gebeuren of op 
stapel staan met betrekking tot een betere bereikbaarheid 
van de Antwerpse regio voor niets zouden zijn. Na die 
investeringen zouden we opnieuw het punt bereiken dat 
we vandaag hebben bereikt, namelijk dat van het ver-
keersinfarct en van een compleet dichtgeslibde regio, 
waar er geen doorkomen meer mogelijk is. Dat moeten 
we absoluut vermijden. 

Daarom kom ik nog eens terug op de suggestie die ook 
vorige week werd gedaan. Er zijn varianten die meer 
inzetten op inbreiding, er zijn er die meer inzetten op 
uitbreiding, er zijn er die in meer ruimte voorzien voor 
havenindustrie en er zijn er die in meer ruimte voorzien 
voor haven- en logistieke activiteiten. We zouden die 
verschillende inrichtingsvarianten van het havengebied 
op al hun effecten moeten kunnen onderzoeken, door 
middel van een soort maatschappelijke kosten-
batenanalyse. Het verheugt me dat de administratie mo-
menteel vrij ver gevorderd is met een soort handleiding 
ter zake, maar we doen dit instrument oneer aan door het 
enkel in te zetten bij deelprojecten die passen in het 

grotere geheel. We zouden het moeten loslaten op de 
inrichtingsvarianten voor het hele gebied. Ik heb be-
grepen dat er momenteel een maatschappelijke kosten-
batenanalyse wordt opgemaakt voor de tweede mari-
tieme toegangsweg tot het zeehavengebied op Linker-
oever. Dat is uiteraard goed, maar het zou nog beter 
zijn om de verschillende inrichtingsvarianten van het 
strategisch plan te onderwerpen aan dergelijke analyse. 

Wat die verschillende varianten betreft, moeten ook de 
nodige combinaties van scenario’s worden gemaakt. 
Zo lees ik in Knack van vorige week bijvoorbeeld dat 
de inbreidingsvarianten werden bestudeerd met de 
veronderstelling dat de Liefkenshoekspoortunnel, de 
tweede goederenspoorontsluiting van de haven en 
dergelijke meer er niet zouden komen. Men moet ook 
de moed hebben om dergelijke scenario’s te bestuderen 
met die op stapel staande versterkingen van de ontslui-
tingsinfrastructuur. Ik denk dan aan de voornoemde 
tunnel en ontsluiting, maar ook aan de verbetering aan 
het Albertkanaal, die is gepland in het kader van het 
masterplan. Als men dat niet heeft bestudeerd of willen 
bestuderen in het kader van het plan-MER, dan is dat 
een zeer ernstige tekortkoming. Zo kunnen wij als 
beleidsmakers geen oordeelkundige beslissing nemen 
over de gewenste ruimtelijke inrichting van dit hele 
gebied. Ik roep er dus nogmaals toe op om, in het kader 
van het plan-MER, ook de combinatie te onderzoeken 
van een inbreidingsscenario met een uitbreiding en 
versterking van de infrastructuur, en zeker die van de 
alternatieve modi van de binnenvaart en het spoor. Ik 
roep ertoe op ook al die inrichtingsvarianten te laten 
bestuderen op hun maatschappelijke kosten en baten, 
en op de toegevoegde waarde die ze kunnen hebben 
voor heel onze maatschappij. 

Niet alleen een euro valt maar eenmaal uit te geven, 
maar ook een hectare grond. De ruimte van het haven-
gebied is beperkt. We moeten ook rekening houden 
met de leefbaarheid van de omliggende dorpskernen en 
met het feit dat, als we de Europese natuurbehouds-
wetgeving willen volgen, we ook ruimte moeten ma-
ken voor de beschermde habitats en vogelsoorten die in 
het gebied aanwezig zijn. De ruimte die nog vrij is 
voor havenactiviteiten, is dus hoe dan ook zeer be-
perkt. We moeten die ruimte op de meest doelmatige 
manier inzetten voor die activiteiten die de meeste 
maatschappelijke baten met zich meebrengen, tegen de 
minst hoge maatschappelijke kosten. 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, dit is 
natuurlijk een Antwerps dossier, maar het heeft uiter-
aard automatisch een weerslag op het hinterland. Wat 
opvalt bij het Deurganckdok en het eventuele Saeftinghe-
dok – dat er heel waarschijnlijk wel nooit zal komen – is 
de planmatige aanpak van dit dossier. Zoals de heer 
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Penris terecht heeft opgemerkt, is destijds wel ontzet-
tend veel geïnvesteerd in de ondergrond van Antwerpen, 
maar een tweede spoorwegverbinding onder de Schelde 
kon niet. Goed, dat is geschiedenis. Mijnheer de minis-
ter-president, het lijkt me echter goed opnieuw een stand 
van zaken te krijgen. U hebt geantwoord op een vraag 
van de heer De Meyer over de pre- en cofinanciering 
van spoorweginvesteringen. Wat is de stand van zaken 
van die Liefkenshoekspoortunnel? Het zou een PPS-
constructie worden. U kent het hele verhaal. 

Ik heb onlangs een onderhoud gehad met een van de 
directeurs-generaal van Infrabel over de tweede spoor-
toegang naar de haven. Wat is daar de stand van zaken? 
Ik weet wel dat Infrabel op de rechteroever een aantal 
investeringen gaat doen om die capaciteit te vergroten, 
maar dat gegeven van die tweede spoortoegang blijft. 

Wat het hinterland betreft, wat is nu eigenlijk de visie op 
de ontwikkeling van het Albertkanaal? Ik heb dat vorige 
maal ook gevraagd, maar heb er niet zo’n duidelijk ant-
woord op gekregen. Ik zie u de wenkbrauwen fronsen. 
Ik heb destijds een schriftelijke vraag gesteld over de 
veertig bruggen die moeten worden verhoogd. Binnen-
kort hebben we weliswaar een onderhoud met die wa-
terwegbeheerders, maar ik zou graag vernemen wat de 
langetermijnvisie is op dat Albertkanaal. Welke rol gaat 
dat kanaal spelen? 

De voorzitter: Mijnheer Peumans, die interpellatie komt 
volgende keer aan bod. 

De heer Jan Peumans: Ja, maar het gaat me niet over 
de watervoorzieningen, maar over de ontsluiting van het 
achterland. 

Er zijn heel wat maatregelen nodig. Wat is nu eigenlijk 
de planmatige aanpak op het vlak van mobiliteit ter 
ontsluiting van de haven, of het nu gaat over de water-
wegen, het spoor of de wegen? We kennen een aantal 
onderdelen, maar volgens mij zijn een aantal onderdelen 
minder goed bekend. Ik heb begrepen dat de tweede 
spoortoegang 1,5 miljard euro kost, naargelang de optie 
die wordt gekozen. De spoorwegen zijn nu bezig met het 
nationale spoorweginvesteringsprogramma voor 2008-
2012. De vraag is natuurlijk of er ter zake in iets wordt 
voorzien. Wordt dat voort bestudeerd? Ik heb immers 
begrepen dat dat dossier al van 2003 stilligt. Dat heeft te 
maken met een MER dat destijds is opgesteld. Er zijn 
echter geen verdere stappen gezet. 

Wat is, daarbij aansluitend, de visie op de modal shift? 
Er wordt gezegd dat de spoor- en waterwegen meer 
moeten worden ingeschakeld. Waar en hoe is dat te 
vinden? Wat is de totaalvisie van de administratie daar-
op? Er is sprake van een aantal heel belangrijke rand-
voorwaarden, naast de aanleg van de Oosterweelverbin-
ding. Wat is de totaalvisie van de regering hierop? 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister-president, geachte leden, er is al veel 
gezegd. Ik zal herhalingen vermijden. Het is inderdaad 
niet de eerste maal dat we hierover discussiëren en het 
zal niet de laatste zijn. Hier zijn opnieuw terechte vra-
gen gesteld over de binnenscheepvaart, de Liefkens-
hoekspoortunnel en de wegmobiliteit. Opnieuw zullen 
alle antwoorden vandaag niet worden gegeven. Mijn-
heer de minister-president, toch wil ik even herinneren 
aan het debatje dat we hebben gevoerd op 2 oktober. 
Daar is toen een antwoord gegeven op de fundamentele 
vraag die de heer Stassen heeft gesteld. U hebt hem 
toen het volgende geantwoord: “De wenselijkheid en 
de noodzaak van het Saeftinghedok wordt momenteel 
in het kader van het reeds vermelde plan-MER onder-
zocht.” 

Vervolgens hebt u uitgeweid over de vorderingen, om 
dan tot een conclusie te komen. Ik citeer u letterlijk: 
“Ik ga er bijgevolg van uit dat een definitieve beslis-
sing over de eventuele aanleg van een tweede con-
tainergetijdendok op de Linkerscheldeoever niet meer 
in de loop van deze legislatuur aan de Vlaamse Rege-
ring zal kunnen worden voorgelegd.” Ik wil daar alle 
leden toch even aan herinneren. 

De heer Stassen en andere leden stellen terecht dat de 
mobiliteit in het Waasland en ook aan de andere zijde 
van de Schelde als gevolg van het internationale ver-
keer, maar ook als gevolg van het Deurganckdok, 
mijnheer Van Malderen, een ernstig probleem is. Er 
loopt momenteel een belangrijke studie, besteld door 
de intercommunale Land van Waas, in opdracht van 
alle gemeentebesturen. Zij kijken met veel belangstel-
ling uit naar het resultaat, dat we de komende maanden 
zullen kennen, zodat ze dit gezamenlijk kunnen verde-
digen tegenover de Vlaamse Regering. 

Er is nog een ander element dat ik wil inbrengen in dit 
debat. Het komt immers ook ter sprake in het plan-
MER. Dan heb ik het over wat ik de vrij megalomane 
natuurcompensatieprojecten noem. Heel wat mensen in 
de regio bestempelen die projecten op die wijze. Wie 
die projecten al ter plaatse is gaan bekijken en het ge-
sprek is aangegaan met de plaatselijke bewoners, voor-
al dan met de landbouwers, weet dat. Ik verwijs naar 
een heel interessant artikel in de Gazet van Antwerpen 
over die natuurcompensaties. Die projecten verontrus-
ten mij, en ook heel wat anderen, ten zeerste. Mijnheer 
de minister-president, ook daarvoor wil ik uw bijzon-
dere aandacht vragen. Dan gaat het niet alleen over uw 
hoedanigheid als minister van Havens, maar ook over 
uw hoedanigheid als minister van Plattelandsbeleid en 
Landbouw. Elke vorm van overdrijving is immers 
schadelijk. Dat wil ik u nog meegeven, ook in het licht 
van uw verstandiggroenbeleid. 
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De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord. 

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister-president, geachte leden, ik sluit 
me graag aan hierbij. Mijnheer Stassen, ik vrees echter 
dat uw interpellatie wat voortijdig is. Het plan-MER 
bevindt zich momenteel in het onderzoeksstadium. Het 
document zal het stadium van het openbaar onderzoek 
bereiken. Het lijkt me dan ook vroeg om nu al te vragen 
of het uitbreidingsscenario nog aan de orde is. Laten we 
eerst afwachten wat die studie oplevert. 

Of u het nu graag hoort of niet, binnen afzienbare tijd 
zal die 7 miljoen TEU bereikt zijn. Tegen 2011 of ten 
laatste in 2012 – afhankelijk van de bron – zal het Deur-
ganckdok volledig verzadigd zijn. Dan sluit ik me aan 
bij de heer Penris: eigenlijk zou het feit dat het haven-
gebied op een zo efficiënte manier wordt gebruikt, u 
tevreden moeten stemmen. Het lijkt me te laat het debat 
op dat ogenblik op te starten. We moeten dit wel dege-
lijk op dit ogenblik onderzoeken. Ik kan me af en toe 
niet van de indruk ontdoen dat u het mobiliteitsprobleem 
en de terechte bezorgdheid ter zake aangrijpt om te  
maskeren dat u gewoon tegen de verdere economische 
ontwikkeling bent. Voor alle duidelijkheid, ik deel uw 
bezorgdheid over de mobiliteitsproblematiek, net als 
mijn voormalige collega Denys, de huidige gouverneur 
van Oost-Vlaanderen. Ik wil wat hier werd gesteld even 
wat corrigeren. De gouverneur stelt dat hij niet negatief 
staat tegenover het idee van het Saeftinghedok of een 
verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven, maar 
vindt dat er eerst aan een aantal randvoorwaarden moet 
worden voldaan alvorens men het daarover kan hebben. 
Hij doelt daarmee op voldoende investeringen op het 
vlak van mobiliteit. 

Die modal shift is inderdaad nog niet wat hij zou moeten 
zijn. Dat is ook een zorg van onze fractie. Voor alle 
duidelijkheid, we zullen nooit minder containers over de 
weg kunnen doen vervoeren. Het zal veeleer zaak zijn 
een modal shift te creëren wat de groei in het aantal 
containers, die er nog zit aan te komen, betreft, en dus 
meer containers via binnenvaart en spoorwegen te doen 
vervoeren. 

Mijnheer de minister-president, het masterplan zal een 
enorme verlichting van de mobiliteit betekenen op het 
Antwerpse grondgebied. Daar stopt het echter niet. Ik 
wil u dan ook vragen om in de toekomst te blijven in-
spelen op mobiliteit. Ik verwijs dan naar de tweede 
spoorontsluiting van de haven. Is er vooruitgang in dat 
dossier? Wat zeggen de federale partners? Moet er geop-
teerd worden voor de prefinanciering? De Vlaamse Re-
gering heeft die optie noodgedwongen moeten nemen 
voor de aanleg van de Liefkenshoekspoorwegtunnel. 

Ik stel voor te wachten op de resultaten van de studie. 
Het is niet goed overhaaste beslissingen te nemen. Mijn 

fractie deelt de bezorgdheid over de mobiliteitsafwik-
keling, maar wil benadrukken dat het Saeftinghedok in 
de toekomst noodzakelijk zal zijn wanneer de limiet 
van het Deurganckdok in 2012 zal zijn bereikt. 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het 
woord. 

Minister-president Kris Peeters: Wanneer we inves-
teren in onze havens, en in de haven van Antwerpen en 
de Waaslandhaven in het bijzonder, dan is het de be-
doeling om de economische activiteiten in en rond de 
haven te garanderen en te laten toenemen binnen een 
duidelijk kader. We kunnen het ons echter niet permit-
teren dokken te bouwen om vervolgens vast te stellen 
dat de containers niet naar het hinterland geraken. 
Mijnheer Stassen, iedereen heeft er belang bij dat de 
containers uit de haven weg geraken. De ontsluiting is 
dus essentieel. 

Mevrouw De Ridder, u zegt terecht dat het plan-MER 
nog niet gefinaliseerd is. We moeten daarop wachten. 
Het is niet netjes, in het bijzonder van de Bond Beter 
Leefmilieu (BBL), uit een plan-MER te citeren dat nog 
niet af is. Het kan niet de bedoeling zijn om dat en 
cours de route te doen. 

Wat de problematiek van de binnenvaart, het spoor en 
het wegvervoer betreft, blijkt uit recente studies dat 
slechts een fractie van het verkeer op de Antwerpse 
ring kan worden toegeschreven aan de haven van Ant-
werpen. Van de 15 percent zwaar vrachtvervoer op de 
Antwerpse ring is slechts een vierde gerelateerd aan de 
Antwerpse haven. Mijnheer Stassen, daar moet u reke-
ning mee houden. 

De heer Jos Stassen: Ik treed u daarin bij. Ik ben ver-
geten de laatste zin uit de brief van de heer Bruyninckx 
voor te lezen: “Ter informatie, momenteel zijn onge-
veer 10 à 12 percent van de vrachtwagens op de Ant-
werpse ring containervrachtwagens met als oorsprong 
of bestemming de haven.” 

Minister-president Kris Peeters: Heel wat verkeer 
rond Antwerpen is dus niet havengerelateerd. De in-
vesteringen die we zullen doen, zijn niet onbelangrijk. 
Toch zal ook het wegverkeer, zoals de heer Penris 
heeft gezegd, een belangrijk element blijven. We moe-
ten alles doen om het transport van de containers maxi-
maal via het spoor en de binnenvaart te laten verlopen. 

Mijnheer Penris, wat de binnenvaart betreft, wordt 
vrijdag op de Vlaamse Regering een dossier voorge-
legd waarin we nagaan hoe we met behulp van de bin-
nenvaart het verkeer tussen Linkeroever en Rechter-
oever kunnen stimuleren. We hebben daar de goedkeu-
ring van Europa voor nodig. U stelt voor dat niet via de 
binnenvaart maar via de zeeschepen zelf te doen. We 
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wachten de reactie van Europa af. Ik wil ook uw voor-
stel bekijken. 

Wat de verhoging van de bruggen betreft, zijn er twee 
elementen, mijnheer Peumans. Ten eerste maken een 
aantal bruggen deel uit van de Beheersmaatschappij 
Antwerpen Mobiel (BAM). Zij worden verhoogd. Ten 
tweede gaan we samen met de nv Scheepvaart na hoe 
die bruggen sneller kunnen worden verhoogd. Een brug 
verhogen kost geld. Wanneer daardoor scheepvaart mo-
gelijk wordt, dan is die kost relevant. 

Wat het spoor betreft, zou het interessant zijn om een 
volledig overzicht te geven. Ik heb regelmatig contacten 
met de NMBS. De laatste weken hebben we heel inte-
ressante vergaderingen gehad. Daarbij werd uitgelegd 
hoe de NMBS voor alle spoorinfrastructuur investerin-
gen doet in Vlaanderen. Daarnaast heb ik een vergade-
ring gehad met de NMBS en De Lijn samen, en met de 
NMBS en de waterwegbeheerders. Het overleg tussen 
de NMBS en De Lijn moet nog worden verbeterd. Wan-
neer bepaalde trajecten vol zitten, dan is dat toe te jui-
chen. Wanneer dat niet zo is, dan moet worden nagegaan 
hoe dat komt. Ook voor nieuwe projecten is dat overleg 
meer dan wenselijk. 

Hetzelfde probleem stelt zich voor het overleg tussen de 
NMBS en de binnenvaart. Het spoor geeft 30 miljoen 
euro subsidies voor containervervoer via het spoor. Via 
de binnenvaart worden eveneens subsidies toegekend, 
voor een bedrag van 6 miljoen euro. Het is hallucinant 
vast te stellen dat er eigenlijk sprake is van ‘oneerlijke 
concurrentie’ omdat het spoor met die subsidies de initi-
atieven, ook vanuit de privésector in het kader van de 
binnenvaart, zwaar hypothekeert. Dat is onaanvaardbaar 
in de huidige omstandigheden. We hebben dan ook 
concrete afspraken gemaakt. Het is de bedoeling na te 
gaan welke partner het best geplaatst is om een bepaalde 
investering te doen. 

Aat de Liefkenshoekspoorwegtunnel betreft, ga ik ervan 
uit dat de timing – 2012 – kan worden gehandhaafd. We 
moeten er wel voortdurend voor zorgen dat de projecten 
geen vertragingen oplopen. 

Wat de tweede spoorontsluiting betreft, is Infrabel mo-
menteel aan zet. Zij moeten een nieuw projectvoorstel 
doen dat niet alleen goedkoper is maar ook een maat-
schappelijk draagvlak heeft. Als daar interesse voor is, 
wil ik ook alle andere elementen toelichten, al dan niet in 
aanwezigheid van de NMBS. Ook de waterwegbeheer-
ders en De Lijn zouden daarbij aanwezig kunnen zijn. 

Elke maand wordt op mijn kabinet met de NMBS ver-
gaderd over de Liefkenshoekspoorwegtunnel. 

Mijnheer Penris, wat de problematiek van de ontsluiting 
en de aansluiting op de E17 betreft, moeten we resoluut 

doorgaan met het masterplan en de Lange Wapperbrug. 
Dit kan een aantal andere oplossingen die al heel lang 
op tafel liggen, echter niet uitsluiten. Het is vooral de 
bedoeling dat de beslissingen die worden genomen ook 
consequent worden uitgevoerd. Ik heb het dan onder 
meer over de Oosterweelverbinding. 

Wat het Saeftinghedok betreft, worden in havenmid-
dens nogal eens vragen gesteld over de saturatie. Net 
als bij het Deurganckdok moet dat op basis van studies 
worden bestudeerd. 

Mijnheer Martens, u hebt dat pleidooi ook de vorige 
keer gehouden. De administratie heeft daarop geant-
woord. Ik zal daar dan ook geen ander antwoord op 
geven. 

Hoe ruimer de economische groei van de haven van 
Antwerpen wordt voorgesteld, hoe meer geïnvesteerd 
zal moeten worden in bijkomende infrastructuur voor de 
ontsluiting van de binnenvaart, het spoor of het vracht-
vervoer over de weg. Dat is ook de benadering van het 
plan-MER. Dat lijkt me een heel zinvolle aanpak. 

Mijnheer Van Malderen, wat de mobiliteitsgaranties 
betreft, doen we geen investeringen in dokken wanneer 
daar niet de nodige hinterlandontsluiting tegenover staat. 

Mijnheer Peumans, u hebt het over de stand van zaken 
van de Liefkenshoekspoorwegtunnel. Ik wil daar graag 
op antwoorden wanneer wordt ingegaan op de sugges-
tie die ik heb gedaan. Ook de ontwikkeling van de 
bruggen over het Albertkanaal en de timing wil ik 
verder toelichten. 

We hopen dat de verschillende projecten die in de 
pipeline zitten, snel kunnen worden afgewerkt. 

Mijnheer De Meyer, u verwijst naar de problematiek 
van de natuurcompensaties, de gevoeligheid van het 
maatschappelijk draagvlak en de timing van het Saef-
tinghedok. Al die studies zijn nu bezig. We zullen dan 
ook pas een beslissing nemen wanneer die gefinali-
seerd zijn. 

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord. 

De heer Jos Stassen: Mijnheer de minister-president, 
ik kan alles in één zin samenvatten. U steekt uw kop 
heel diep in het zand – dit geldt trouwens ook voor een 
aantal collega’s. 

Ik heb niet gesproken over de plan-MER. Ik heb alleen 
maar de gegevens gebruikt die bekend zijn geraakt door 
de plan-MER. Ik heb ermee willen wijzen op de gege-
vens waarop de mensen die dit soort studiewerk verrich-
ten, zoals de heer Winkelmans, zich vandaag baseren. Ik 
herhaal dat de vooropgestelde modal split niet gehaald 
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zal worden, rekening houdend met het feit dat heel veel 
vrachtwagens en containers overal in en rond Antwerpen 
rijden. Dat is niet alleen havenverkeer. We hebben dat 
nooit ontkend. Gezien de modal split niet gehaald wordt, 
krijgen we steeds meer verkeer. Uit berekeningen blijkt 
dat het om 22.500 extra containers per dag gaat bij een 
Deurganckdok in volle expansie. Die cijfers tonen aan dat 
alles dan vastloopt. Of u het graag hoort of niet, mevrouw 
De Ridder, de heer Winkelmans zegt dat de 15 miljoen 
containers die er in Antwerpen verhandeld worden, bereikt 
kunnen worden met de bestaande of in aanbouw zijnde 
infrastructuur. Zelfs met een goede modal split komen we 
er niet om ze allemaal verwerkt te krijgen. Dat ligt van-
daag voor. Ik heb geen prognoses gebruikt. Ik heb enkel 
de cijfers overgenomen van serieuze bureaus. Ocean 
Shipping Consultants zegt dat we in 2016 sowieso 15 tot 
16 miljoen containers zullen halen op basis van de be-
staande infrastructuur en dus los van Saeftinghe. Op dat 
ogenblik zal de boel vast geraken. 

Met alle respect, u hebt geen antwoord op mijn vraag 
gegeven, mijnheer de minister-president. U gaf een over-
zicht van alle zaken die in ontwikkeling zijn, maar die ken 
ik allemaal al. U vertelde niet hoe het probleem dat van-
daag al bestaat, aangepakt zal worden. Ik heb niet gespro-
ken over Saeftinghe. Ik heb het niet gehad over wat er 
allemaal bij zal komen. Als de bestaande capaciteit volle-
dig rendeert – wat een goede zaak zou zijn, want het 
Deurganckdok moet opbrengen –, of dus het Deurganck-
dok samen met alles aan de overkant zoals de Europa-
terminal, de Noordzeeterminal en de binnenterminals in 
de Antwerpse haven, dan komen we op 15 tot 16 miljoen 
TEU in 2016. Dit wordt voorspeld door een bureau dat 
het kan weten: OSC (Ocean Shipping Consultants). Daar-
naast moeten we de stelling leggen van een transporteco-
noom die weet waarover hij spreekt en de haven zeker 
niet ongenegen is. Hij zegt dat we vast zullen geraken, dat 
zelfs de beste modal split de problemen niet zal kunnen 
oplossen. U antwoordt enkel dat er studies uitgevoerd 
zullen worden. U steekt de kop in het zand. Ik vraag u om 
me een duidelijk antwoord te geven, maar dat doet u niet. 
U hebt enkel een overzicht gegeven van de stand van 
zaken van een aantal dossiers, maar dat is geen antwoord 
op mijn vraag over de cijfers die vandaag voorliggen. 

De heer Pieter Huybrechts: Mijnheer Stassen, dan 
zullen we nieuwe wegen moeten aanleggen. Dat sugge-
reert u toch. 

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord. 

De heer Jan Penris: Mijnheer de voorzitter, ik zal niet 
antwoorden op de vraag of de minister zijn kop in het 
zand steekt. De heer De Meyer zal zijn minister wel ver-
dedigen. Ik heb een aantal antwoorden van de minister 
genoteerd. Ik vind ze in dit dossier belangrijk genoeg. Ik 
heb een met redenen omklede motie aangekondigd. Ik zal 
de elementen van antwoord in die motie opnemen. 

We moeten op vier paarden inzetten: drie transportmodi 
en één suggestie die terecht door de heer Martens werd 
gedaan: de inbreiding op de rechteroever. 

Ik kan de heer Martens verzekeren – mevrouw De 
Ridder moet me indien nodig maar tegenspreken – dat 
het havenbedrijf ook op de inbreiding op de rechter-
oever blijft inzetten, wat ook de verbetering van de 
verschillende modi mag betekenen. Ik hoop dat we die 
zo snel mogelijk realiseren met het oog op de binnen-
vaart. Het afwikkelen van het containerverkeer van de 
linker- naar de rechteroever wilt u met kleine feeder-
diensten doen. Ik kan dat begrijpen, maar ik suggereer, 
net zoals de havenwereld, om het te doen met de grote 
schepen die er al zijn. Laat die schepen op een goedkope 
manier de oversteek maken: hervorm uw loodsentaken. 

Inzake het Albertkanaal heb ik nog één suggestie. Zet 
niet altijd in op het doorknippen en op het verhogen van 
bruggen, want die leiden vaak tot weerstand bij de loka-
le bevolking. De mensen van Schoten en Merksem we-
ten waarover het gaat. Laat minstens onderzoeken of 
beweegbare bruggen een valabel alternatief kunnen zijn. 
Beweegbare bruggen kunnen ook bewegen in de lengte, 
het moet niet altijd om bewegen in de hoogte gaan. U 
merkt terecht op dat het weinig zin heeft om hoge con-
structies te maken als er geen permanente vaart is, maar 
het heeft wel zin om beweegbare constructies te maken 
waardoor het wegverkeer en het binnenvaartverkeer 
geen concurrenten van elkaar moeten worden. 

Wat het spoor betreft, moet u zo snel mogelijk inzetten 
op de Liefkenshoekspoortunnel en ook op de IJzeren 
Rijn. Met de tweede spoorontsluiting kunnen we nog 
even wachten volgens de spoordeskundigen, maar de 
Liefkenshoekspoortunnel en de IJzeren Rijn zijn absolu-
te vereisten. Als u daarop kunt blijven hameren, als u die 
dossiers gerealiseerd krijgt, dan staat u al veel verder. 

Wat de weg betreft blijf ik een voorstander van een 
betere aansluiting van de Liefkenshoek op de E17. Op 
dit moment is die aansluiting allerminst optimaal. Het 
aantal vrachtwagens dat er letterlijk uit de bocht gaat, 
is te hoog. We kunnen, met respect voor de Waaslan-
ders – en ik weet waarover ik spreek, want ik moet in 
mijn fractie met heel wat Waaslanders rekening hou-
den – naar een betere oplossing zoeken. 

Mijnheer de minister-president, ik zou voor wat de ring 
betreft ook inzetten op een zo snel mogelijke realisatie, 
en bij voorrang, van een singelverbinding in de zate 
van de ring. U ontlast de ring door het lokale noord-
zuidverkeer van de ring te halen via een volwaardige 
singelverbinding. Dat wordt het sluitstuk van ons mas-
terplan, maar had de eerste stap moeten zijn. Ik hoop 
dat we ter zake nog een aantal correcties kunnen doen. 
Ik zal u een aantal schriftelijke suggesties meegeven in 
een met redenen omklede motie. 
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De voorzitter: De heer Martens heeft het woord. 

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister-president, ik dank u voor het antwoord. 

Het is niet omdat het havenverkeer momenteel maar 10 
of 15 percent uitmaakt van het verkeer op de Antwerpse 
ring dat een groei van dat aandeel niet problematisch 
kan zijn. Het klopt dat de Antwerpse ring ook een 
noord-westas is en veel verkeer draagt dat niet haven-
gerelateerd is. Het aandeel van het havenverkeer op de 
E313 is veel groter, en uit de interpellatie van de heer 
Frans Peeters morgen zal blijken dat daar echt wel pro-
blemen zijn. Bovendien neemt dat aandeel schrikbarend 
snel toe. Het is zo dat enkele percenten extra verkeer een 
veelvoud van extra files met zich meebrengen. Het cijfer 
kan dus niet gebruikt worden om de problemen te relati-
veren. We staan aan het begin van een enorme groei. 
Het Deurganckdok op kruissnelheid zal nog veel meer 
trafiek doorzetten dan vandaag. We moeten het pro-
bleem van de ontsluiting en de verkeersafwikkeling heel 
ernstig nemen. 

In verband met de noodzakelijke studies heb ik begrepen 
dat het plan-MER nog niet afgerond is. Dat verheugt me. 
Ik hoop dat de administratie de moed vindt om, samen 
met het consortium dat het plan-MER aan het uittekenen 
is, alsnog een aantal duurzaamheidsscenario’s op te ne-
men, scenario’s die werk maken van inbreiding en het 
optimale benutten van de beschikbare reeds ingenomen 
ruimte, gecombineerd met een uitbreiding, een verster-
king van de infrastructuur voor de ontsluiting van spoor 
en binnenvaart. Ik hoop dat die scenario’s alsnog bestu-
deerd kunnen worden. U vindt het niet passend dat de 
BBL nog voor het MER klaar is, al kritiek uit, maar als de 
kritiek wordt geformuleerd tijdens de kennisgevingspro-
cedure en als tot nader order in de stuurgroep altijd samen 
met alle stakeholders heel het proces in consensus werd 
bewaakt en verder werd afgewikkeld, dan gaat het om het 
slaken van een noodkreet omdat men bepaalde scenario’s 
niet wil onderzoeken. Men krijgt al dan niet terecht de 
indruk dat de administratie bepaalde scenario’s wil weg-
schrijven. Dat kan niet de bedoeling van een plan-MER 
zijn. Men moet met een open vizier alle scenario’s in 
beeld brengen en op al hun effecten onderzoeken. 

Mijnheer de minister-president, wat de maatschappelijke 
kosten-batenanalyse (MKBA) betreft, staat u blijkbaar 
achter de opmerking van de administratie, die wil blij-
ven vasthouden aan maatschappelijke kosten-
batenanalyses op projectniveau. Ik betreur dat. In het 
kader van de milieueffectenrapportage hebben we ge-
zien dat het van belang was om beleidsplannen en 
-voornemens eerst aan een plan-MER te onderwerpen, 
vooraleer deelprojecten aan een project-MER worden 
onderworpen. Ik vraag me af waarom dezelfde redene-
ring niet zou opgaan voor een maatschappelijke kosten-
batenanalyse. Als we toch zwaarwegende keuzes moeten 

maken over het soort economie dat we in de haven 
wensen, over het soort ontwikkeling waarop we de 
klemtoon moeten leggen, de portuaire ontwikkeling 
versus de havenindustrie, dan is het van belang om in 
een heel vroeg stadium van de besluitvorming de maat-
schappelijke kosten en baten, de toegevoegde waarde 
en de tewerkstellingseffecten te kunnen inschatten. Ik 
deel uw terughoudendheid voor het opmaken van een 
plan-MKBA niet. Ik hoop alsnog dat zo’n maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse kan worden opgemaakt. 

Ik heb begrepen dat we volgende week verder zullen 
praten over het Albertkanaal. Misschien is niet zozeer 
de hoogte van bruggen bepalend dan wel het water dat 
beschikbaar is om het Albertkanaal te voeden. Ik heb 
begrepen dat er problemen zijn door de toenemende 
versassingen. Dat probleem kan ondervangen worden 
door het terugpompen aan elk sluizencomplex, maar 
dat zorgt dan weer voor problemen van verzilting, en 
die kunnen de drinkwatervoorziening in Antwerpen in 
gevaar brengen. We moeten dit volgende week nog 
eens grondig bekijken. 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister-president, bedankt voor uw uitvoerige 
antwoord. Als we spreken over 25 percent voor het 
bijkomende havenverkeer op het wegennet, dan bete-
kent dat dat het verkeer met een derde vermeerdert. In 
de praktijk betekent dit dat files leiden tot stilstand, iets 
wat we in het Waasland op de E17 al kennen. 

Mijnheer de minister-president, ik heb mijn grote be-
zorgdheid uitgedrukt in verband met de overdreven 
natuurcompensaties die er soms zijn. U hebt dat niet 
tegengesproken, en dus concludeer ik daaruit dat u met 
mijn terechte zorg rekening zult houden. 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister-president, 
bedankt voor het antwoord, maar ook ik blijf nog met 
een aantal vragen zitten over wat ik in de korte uiteen-
zetting eerder de planmatige aanpak genoemd heb. Ik 
bedoel daarmee dat er op dit ogenblik geen trendbreuk 
is. Ik verwijt dat niemand, maar in de inleiding van de 
beleidsbrief van minister Van Brempt staat heel duide-
lijk dat er geen verschuiving is naar het spoor en naar de 
binnenvaart. Het probleem blijft wat het is. 

Ik kom even terug op wat mevrouw De Ridder zei over 
de modal shift die plaats moet vinden op basis van 
alles wat erbovenop gaat komen. Ik kan daar geen 
antwoord op geven. Ik weet het niet. Er is geen duide-
lijk plan en er zijn geen duidelijke doelstellingen die 
bepalen hoe we alles willen bereiken. U zegt dat u heel 
intense gesprekken voert met de nv De Scheepvaart 
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over het Albertkanaal. Of er wordt gezegd dat we iets 
met de E313 zullen doen. Ik denk dat er geen trendbreuk 
is. De vraag is of de top van uw administratie een gede-
tailleerd plan heeft waarin staat hoe alles wordt aange-
pakt in het kader van de verschillende modi. Het gaat 
heus niet alleen over het verhogen van een aantal brug-
gen. Dat kan misschien heel relevant zijn in het kader 
van het containervervoer naar de grootste haven van 
Limburg, maar de vraag is waarom die containers naar 
het binnenland moeten. Waarom moeten ze naar Lim-
burg verscheept worden? Ik heb al herhaalde malen 
gevraagd wat de achterliggende filosofie is. 

De discussie over de tweede spoortoegang zal op termijn 
toch heel relevant zijn. Ik stel alleen vast dat het dossier al 
jaren stil ligt. Uit een onderhoud blijkt dat er sprake is van 
anderhalf miljard euro. Is het een prioriteit voor de spoor-
wegen of niet? Ik zou eens graag het volledige plaatje zien 
en niet alleen dat van de investeringen die in het spoor 
moeten gebeuren – u hebt hier trouwens al keurig op ge-
antwoord naar aanleiding van een vraag van de heer De 
Meyer. Via welke middelen denkt de administratie de 
modal shift te bewerkstelligen? Wat is de visie erop? Ik 
ken geen zo’n plan en de vraag is of er een bestaat. 

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord. 

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister-president, ook ik dank u voor het 
antwoord. 

Mijnheer Stassen, u baseert zich nog steeds op partiële, 
onvolledige gegevens. Ik wacht liever het moment af 
waarop de volledige plan-MER wordt voorgesteld alvo-
rens dergelijke zware conclusies te trekken. 

De modal split en bijhorende modal shift zijn ook voor 
onze fractie enorm belangrijk, maar zoals daarnet al is 
gebleken uit cijfers, is het iets te gemakkelijk om alle 
problemen op de Antwerpse ring en verder, toe te 
schrijven aan de Antwerpse haven. Dat blijkt uit het 
aandeel van de Antwerpse haven op het vrachtwagen-
verkeer. 

Mijnheer de minister-president, u suggereerde om het 
containerverkeer tussen Linker- en Rechteroever op te 
lossen via de binnenvaart. Dat is een goede suggestie, 
maar ik wil de mogelijkheid van de ecocombi en de 
vrijstelling voor het Linker-Rechteroeververkeer nog-
maals onder de aandacht brengen. Die vrijstelling wordt 
toegestaan door Europa. Ik vraag u om dit niet uit het 
oog te verliezen en om te onderzoeken op welke manier 
de ecocombi’s een bijdrage kunnen leveren. 

Een tweede suggestie van u was om met het volledige 
pakket spoormaatregelen naar het parlement te komen. 
Dat is een goede zaak. Ik hoop dat we dit kunnen bespre-
ken in aanwezigheid van mensen van de NMBS. Mijnheer 

Peumans, we kunnen hun dan ook vragen hoe ze staan 
tegenover de tweede spoortoegang en tegenover een 
eventuele prefinanciering door de Vlaamse Regering. 

Ik heb nog een concrete bemerking. Het is schrijnend 
dat er tot op heden geen gegevens bestaan over de 
modal shift door subsidies van containers die over het 
spoor gaan. Dat is een modal shift tussen water en 
spoor. Op federaal niveau werden al verschillende 
vragen gesteld, maar we hebben nog geen antwoord 
gekregen. Het is misschien nuttig dat u zelf het heft in 
handen neemt en als minister-president vanuit de 
Vlaamse Regering vraagt of er een probleem is met de 
modal shift van water of binnenvaart naar spoor door 
subsidiëring. Als blijkt dat dit zo zou zijn, dan moeten 
voorwaarden worden gesteld aan de subsidiëring en 
moet worden gezegd dat men een subsidie per contai-
ner krijgt indien men kan aantonen dat er een verschui-
ving is van wegtransport naar spoortransport. Ik vraag 
u heel nadrukkelijk om hier werk van te maken. 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het 
woord. 

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer de voorzit-
ter, ik wil het debat nog wat opentrekken. Wij spreken 
de hele tijd over de modal shift, maar op Europees ni-
veau is men bezig met een herziening van het witboek 
transport. Men hanteert een nieuw begrip dat de modal 
shift vervangt: de comodaliteit. Daarbij gaan we naar 
een optimalisering van de capaciteitsbenutting van elke 
modus. We moeten dus eens kijken hoe we de capaci-
teitsbenutting van elke modus kunnen optimaliseren. 
Dat legt minder de nadruk op wat hier door een aantal 
collega’s naar voren werd gebracht. Het percentage per 
modus is minder belangrijk dan de som van de capaciteit 
voor ontsluiting van alle modi samen. Dit moet voort 
van zeer nabij worden gevolgd, ook in deze commissie. 

Mevrouw De Ridder, het verhaal van de ecocombi’s is 
een zeer lang verhaal. U hebt echter samen met mij de 
nieuwe federale minister van Mobiliteit horen zeggen 
dat die ecocombi’s er zullen komen. U weet dat de 
Vlaamse Regering sterk heeft gepleit voor een proef-
project over bepaalde afstanden, zoals in andere lan-
den. We hebben een aantal van die trajecten overge-
maakt aan toenmalig minister Landuyt. Sommigen 
waarschuwden voor de verkeersveiligheid en stelden 
dat dit veel negatieve effecten zou hebben, maar als  
het gaat over welbepaalde trajecten lijkt het me zeer 
waardevol dat ook in Vlaanderen toe te laten en uit te 
proberen. Ik heb begrepen dat de nieuwe federale  
minister van Mobiliteit daarvoor gewonnen is. Ik ga er 
dan ook van uit dat ter zake kortelings de nodige  
beslissingen zullen worden genomen. 

Mijnheer Stassen, als werd gesteld dat ik mijn kop in 
het zand steek, dan ga ik ervan uit dat dit oppositietaal 
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was. Volgens u zat ik helemaal in het zand. Ik benadruk 
echter nogmaals dat we, rebus sic stantibus, daaraan 
werken. Er kan een toename worden verwacht. Er zijn 
aanzienlijke investeringen gepland, zowel voor spoor en 
binnenvaart als voor de wegen. Met deze investeringen 
zullen en kunnen we daar een antwoord op bieden. Voor 
de Liefkenshoekspoortunnel zal dat antwoord er zijn 
tegen 2012, voor de andere investeringen is er een ande-
re timing. 

Mijnheer Martens, wat het strategisch plan voor Rech-
teroever betreft, alle scenario’s gaan uit van inbreiding. 
Van uitbreiding is er geen sprake. Ik kan alleen maar 
vaststellen dat u het ter zake met me eens bent. Ook de 
heer Penris verwees daar terecht naar. 

Mijnheer de voorzitter, ik heb aangeboden hier wat meer 
tekst en uitleg komen te geven over de spoorwegen, met 
de NMBS of wie de leden ook willen. Ik wil dat ook 
gerust doen met de waterwegbeheerders, maar natuurlijk 
wil ik me de bevoegdheden van collega’s niet toe-
eigenen. Het lijkt me echter zeer interessant hier eens 
voort van gedachten te wisselen over de vraag wat de 
timing is en welke investeringen er gepland zijn.  

Mijnheer Peumans, als u die allemaal op een rijtje zet, is 
er wel degelijk sprake van een totaalbenadering. Samen 
met u wil ik benadrukken dat een planmatige totaal-
benadering nu, maar zeker ook de volgende jaren, meer 
dan wenselijk is. 

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord. 

De heer Jos Stassen: Mijnheer de minister-president, 
deze interpellatie was gebaseerd op drie bronnen: de 
studie van Ocean Shipping Consultants, de gegevens 
van de websites van PSA Hesse-Noord Natie en Ant-
werp Gateway en de gegevens van het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen. Aan de hand daarvan zeg ik 
dat we een verkeersinfarct tegemoet gaan, los van alle 
maatregelen die u vandaag vooropstelt. Daarop heb u 
geen antwoord gegeven. Daarom kondig ik een met 
redenen omklede motie aan. 

Met redenen omklede moties 

De voorzitter: Door de heer Penris, de dames Van  
den Eynde en Bruyninckx en de heren Huybrechts en 
Deckmyn en door de heer Stassen werden tot besluit van 
deze interpellatie met redenen omklede moties aange-
kondigd. Ze moeten zijn ingediend uiterlijk om 17 uur 
op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de 
vergadering. 

Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Jan Peumans tot de 
heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutio-
nele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij 
en Plattelandsbeleid, over het Benelux-overleg over 
de implementatie van een kilometerheffing 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister-president, naar aanleiding van de 
actuele vraag die we u op 9 januari 2008 hebben ge-
steld in de plenaire vergadering, hebt u me uitgenodigd 
om, aansluitend bij het Benelux-overleg dat gepland 
was voor 16 januari, van u te vernemen wat nu precies 
de standpunten zijn over de implementatie van een 
slimme kilometerheffing. Het standpunt van de Vlaam-
se Regering kennen we natuurlijk al. Blijkbaar is dat 
woord moeilijk in het Frans te vertalen. Dat lees ik 
althans in het verslag van een vergadering van het 
federale parlement. Op 21 januari 2008 werd de voor-
malige minister-president immers daarover onder-
vraagd door de heer Bellot van de MR en door de heer 
Luykx van de N-VA. Zij vroegen naar de juiste stand 
van zaken met betrekking tot het autowegenvignet en 
de mogelijke invoering van een Waals wegenvignet. 

In de plenaire vergadering van woensdag 9 januari 
verwees u dus naar de op til zijnde vergadering van 17 
januari 2008 tussen België, Nederland en Luxemburg. 
Luxemburg heeft daar een zeer ondergeschikte rol 
gespeeld. Dat is ook een echt transitland. Het is net 
goed om in Berchem of Capellen te tanken en vervol-
gens richting Frankrijk te rijden, of omgekeerd. Het 
gaat dus vooral over Nederland en België, maar er is 
ook een bredere context dan alleen de Benelux. Dan 
heb ik het over Frankrijk en Duitsland. Daar hebben 
we het al eens over gehad, als ik me niet vergis naar 
aanleiding van een vraag van de heer Glorieux. Ik denk 
dat de heer Penris toen ook een betoog heeft gehouden. 

U verwees toen naar een vergadering die de dag ervoor 
zou plaatsvinden en waar zou worden overlegd met uw 
Waalse en Brusselse collega’s, aansluitend op een 
technische vergadering op 15 januari tussen zoge-
naamde experts. Nederland verklaarde eerst een kilo-
meterheffing te zullen realiseren voor het vrachtver-
keer, vanaf 2011, om dit dan tegen 2016 voor alle 
weggebruikers te zullen invoeren. Er zullen vanaf 2007 
mobiliteitsprojecten worden georganiseerd om daartoe 
ervaring op te doen. 

Naar aanleiding van dat Benelux-overleg zou er vol-
komen duidelijkheid zijn over de voortgang van dit 
project, zo stelde u. Was ook de federale regering aan-
wezig op het intra-Belgische overleg op 15 en 16  
januari? Uit de antwoorden van vicepremier Leterme 
maak ik op dat dit voor hem een zaak voor Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel is, en dat de federale regering daar 
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eigenlijk heel weinig mee te maken heeft. Dat is een 
zeer duidelijke uitspraak. Wat waren de standpunten van 
de Vlaamse, Brusselse, Waalse en eventueel de Belgi-
sche regering? Wat waren de conclusies? Kwam men tot 
een “zo gelijkvormig mogelijk Belgisch standpunt met 
betrekking tot de beprijzing van personen- en vrachtver-
voer”? Vooral wat het personenvervoer betreft, willen 
we weten wat de intentie is. U kent het standpunt van 
minister Eurlings. 

Blijft Nederland bij de voornemens die het land eind 
november heeft bekendgemaakt of heeft de Vlaamse 
Regering ter zake een eigen inbreng kunnen doen tijdens 
de vergadering van 17 januari? Wat waren de conclusies 
en afspraken van dit overleg? Zullen bepaalde mobili-
teitsprojecten om ervaring op te doen ook in Vlaanderen 
worden georganiseerd? Dat zou natuurlijk een interes-
sant laboratioriumgegeven kunnen zijn. Wat is het 
standpunt van Luxemburg ter zake? Welk tijdspad is er 
afgesproken inzake de implementatie? Dan gaat het over 
de verdere overlegmomenten, proefprojecten en eventu-
ele bijkomende studies. U hebt eens gezegd dat er ge-
noeg is gestudeerd en dat er moet worden overgegaan tot 
daden. Blijft Waals minister Daerden bij zijn voornemen 
om het wegenvignet desnoods eenzijdig in Wallonië in 
te voeren? Zo ja, hoe zal Vlaanderen daarop reageren? 
Ik heb gezien dat hij daarover in het Waals parlement is 
ondervraagd, onder meer door zijn voormalige collega 
Kubla. U kent dat verhaal wel van het Rekenhof, dat 
heeft gesteld dat de wegen slecht onderhouden zijn. 

Ik hoop dat ik op deze vragen een duidelijk antwoord zal 
kunnen krijgen, zoals u vooropstelde. 

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord. 

De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister-president, u weet dat we enorm verheugd zijn 
over het feit dat de weg van de slimme kilometerheffing 
nu wordt bewandeld. Ik wil dat graag herhalen. Ook ver-
heugt het ons dat dit in een groter verband gebeurt, dus 
niet alleen in Vlaanderen, maar in België en zelfs samen 
met Nederland en Luxemburg. In welke mate is bij dat 
overleg met de andere gewesten en Nederland en Luxem-
burg ook de ecologische modulatie aan bod gekomen? 
Wordt die mee in overweging genomen? 

In welke mate legt u dat zelf op tafel bij dat overleg? Het 
is een enorm belangrijk punt. De slimme kilometerheffing 
is een immens belangrijk instrument om binnen de trans-
portsector de zo noodzakelijke vermindering van de mi-
lieu-impact te bewerkstelligen. Zowat alle mobiliteitseco-
nomisten schuiven dit instrument als een van de meest 
kostenefficiënte naar voren. In welke mate worden die 
ecologische aspecten, eventueel aan de hand van de eco-
score – de milieuvriendelijkheid en de energiezuinigheid – 
van de wagen mee in overweging genomen in die ge-
sprekken die momenteel met de andere gewesten, Neder-
land en Luxemburg worden gevoerd? 

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord. 

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, ook ik 
heb een aantal bijkomende vragen. Het verheugt me 
dat er een en ander in beweging is met betrekking tot 
de kilometerheffing voor vrachtverkeer. Dat is noodza-
kelijk om de onbetaalde rekening die het transitverkeer 
bij ons heeft openstaan, te laten betalen. Dat is immers 
verkeer door Vlaanderen in plaats van verkeer voor 
Vlaanderen. Ik verwijs naar het voorgaande debat. Als 
we dat Saeftinghedok niet zouden aanleggen en niet 
zelf zouden investeren in logistieke activiteiten, dan 
hebben we misschien wel de verkeersstroom van de 
Rotterdammers die wel via onze wegen naar het zuiden 
blijven gaan, zonder dat we daar de meerwaarde van 
hebben. Het is dus belangrijk om die modal shift te 
bewerkstelligen. We kunnen dat niet decreteren. We 
kunnen niet opleggen dat 20 percent via het spoor en 
40 percent via de binnenvaart moet gaan, maar een 
correcte beprijzing van het vrachtverkeer kan het spoor 
en de binnenvaart wel meer concurrentieel maken. 

Mijnheer de minister-president, naast uw antwoord op 
de vraag van de heer Glorieux over de modulatie op het 
vlak van milieukarakteristieken, had ik ook van u willen 
weten in welke mate er een opening wordt gemaakt om 
te moduleren in functie van plaats en tijd. Dat laatste 
lijkt me al evenmin onbelangrijk. U geeft immers zelf 
aan dat elke infrastructuur optimaal moet worden benut. 
Een belangrijke manier om dat te doen, is door het creë-
ren van een timeshift naar periodes waarin onze wegen 
er leeg bij liggen. We kunnen dat stimuleren door de 
premie te differentiëren wat de tijd betreft. 

Wat het personenvervoer betreft, maakt federaal minis-
ter Leterme er zich wat gemakkelijk van af door te 
zeggen dat de federale regering hiermee geen uitstaans 
heeft. Als we dit niet samen met de federale regering 
uitwerken, kan een kilometerheffing voor personen-
vervoer alleen maar een bijkomende belasting beteke-
nen voor de verschillende automobilisten, terwijl we 
moeten streven naar een optimale en budgettair neutra-
le hervorming van het beprijzingssysteem. Natuurlijk 
kunnen we wagens zo duur maken dat mensen die het 
zich niet meer kunnen veroorloven, de wagen laten 
staan, en wie het zich wel kan veroorloven, de weg vrij 
heeft. Dat is echter niet de bedoeling. Het is de bedoe-
ling te zoeken naar een systeem dat optimaal stuurt, dat 
optimaal zorgt voor een omslag naar een meer milieu-
vriendelijk wagenpark en aanzet tot een meer rationeel 
gebruik van dat wagenpark. Dan moeten we denken 
aan scenario’s waarbij een dergelijke kilometerheffing 
gepaard gaat met een accijnsverlaging. Dan komt de 
federale overheid wel degelijk in beeld. 

De Nederlanders gebruiken enkel de budgettaire marge 
van het afschaffen van de jaarlijkse wegentaks en de 
aankoopbelasting van een wagen, om ze uit te smeren 
over een kilometerheffing. Dan is er nauwelijks een 
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sturend effect en kunnen we ons afvragen of dat wel 
resultaten zal opleveren. Dan is er sprake van een heel 
duur systeem: alle wagens moeten worden uitgerust met 
zo’n ‘on board unit’, zo’n apart kastje. De infrastructuur 
moet daartoe worden uitgerust, zonder dat dit sturend 
werkt en de maatschappelijke meerwaarde wordt gecre-
eerd die we van een dergelijk systeem zouden mogen 
verwachten. Dan heb ik het over minder congestie en 
een verminderde druk op het milieu. 

Wordt in het overleg met de andere gewesten en de 
federale overheid ook niet de mogelijkheid bekeken van 
een totaalherziening van de fiscaliteit met betrekking tot 
het autoverkeer? Dan moet de federale overheid wel 
degelijk meedoen en scenario’s bestuderen waarin een 
kilometerheffing gepaard gaat met een verlaging van de 
accijnzen op brandstoffen. 

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord. 

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister-president, geachte leden, ook ik 
heb nog enkele concrete vragen. Hoe zit het met de kor-
ting die we willen geven voor onze eigen inwoners, of 
het afschaffen van bepaalde forfaitaire taksen? U weet 
dat het voor onze fractie enorm belangrijk is dat de be-
lastingen in totaal niet stijgen. Het verheugt me dat de 
sp.a-collega’s zich daar ook achter scharen en stellen dat 
dit een budgetneutraal systeem moet worden. Mijnheer 
Martens, u stelt dat als dit te laag blijft, en er worden 
enkel bepaalde belastingen afgeschaft, het te weinig 
sturend is. Ik kan daar alleen uit afleiden dat u ook pleit 
voor een afschaffing of verlaging van btw of accijnzen. 
Voor alle duidelijkheid, mijn fractie kan het daar volle-
dig mee eens zijn. 

Mijnheer de minister-president, is dat al besproken met 
de Nederlandse collega’s? Hun systeem wordt immers in 
belangrijke mate beperkt als België zegt dat dit systeem 
alleen kan werken als onze voorwaarde is vervuld dat 
het budgetneutraal is, dat zij geen hogere heffingen naar 
voren mogen schuiven omdat wij dan geen mogelijkheid 
meer hebben om dat te compenseren. Dat is wel bepa-
lend voor het systeem dat wordt ingevoerd. Is dat al 
besproken met de buurlanden? 

U weet dat we moeten afstappen van het eurovignet. Er 
is geen andere manier. Dat moet gebeuren voor we dit 
systeem installeren. Is dat al besproken met de Waalse 
collega’s? Zelfs al houden zij momenteel nog vast aan 
een soort wegenvignet, ook dan moeten ze afstappen van 
dat eurovignet. Dit moet op zeer korte termijn gebeuren, 
zonder al te veel discussie. Het duurt toch al een tijdje. 
Bent u al bezig met die uitstap, of is de federale regering 
daarmee bezig? 

Mijnheer de voorzitter, over die modulatie qua plaats en 
tijd en de timeshift had ik een aantal zeer technische 
schriftelijke vragen gesteld aan het kabinet van de mi-

nister. Dat is ondertussen al twee maanden geleden. 
Tot op heden heb ik geen antwoord gekregen. De se-
cretaris heeft enkele weken geleden ter zake nog een 
herinneringsvraag gestuurd, maar zonder respons. Ik 
wil erop aandringen dat u me die antwoorden geeft, 
mijnheer de minister-president. Het ging over het  
systeem van Toll Collect en de mogelijkheden met 
betrekking tot modulatie qua tijd en plaats en met  
betrekking tot de timeshift. 

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord. 

De heer Carl Decaluwe: De vragen van de leden met 
betrekking tot bijkomende modaliteiten zijn meestal 
terecht, maar dit zal het dossier alleen maar complexer 
maken, wat me sterkt in mijn overtuiging dat er voor 
2009 waarschijnlijk niets zal gebeuren. Dat is echter 
een randbemerking. 

We hebben hierover al gedebatteerd, naar aanleiding 
van de vraag van de heer Glorieux. Als ik de stukken 
van het Nederlandse parlement lees, heb ik de indruk 
dat de Nederlanders al een aantal onomkeerbare stap-
pen hebben gezet. Mijnheer de minister-president, in 
welke mate is dat compatibel met het overlegmodel? 
Hoe kunnen er nog Belgische en Vlaamse accenten 
worden gelegd? Is de Nederlandse trein niet onherroe-
pelijk vertrokken? Hoe staat het met dat overleg? Is er 
nog sprake van overleg, of is het gewoon een kwestie 
van volgen? Dat is een cruciale vraag in dit debat. Het 
biedt misschien een oplossing voor een aantal door 
leden gevraagde bijkomende modaliteiten. 

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord. 

De heer Jan Penris: Mijnheer de voorzitter, ik dacht 
dat het betoog van de heer Peumans zo uitgebreid was 
dat bijkomende vragen niet meer nodig waren, maar ik 
stel vast dat ze toch nodig en nuttig zijn. Ik heb er ook 
enkele. 

Ten eerste is de kostenneutraliteit een belangrijke zorg 
van dit parlement. Ik heb het dan over de kostenneutra-
liteit van onze eigen ingezetenen. Mijnheer de minis-
ter-president, in hoeverre is dat ook het uitgangspunt 
van uw regering? Hoe zult u die kostenneutraliteit voor 
onze eigen ingezetenen realiseren? Welke concrete 
technische maatregelen stelt u ter zake voor? 

Ten tweede wordt soms wat lacherig gedaan over mi-
nister Daerden, die een papieren vignet voorstelt. 
Nochtans is zowel CD&V als mijn eigen fractie niet 
per se een tegenstander van deze bijzonder eenvoudige 
techniek. Die techniek wordt ook toegepast in andere 
landen. Ik heb dat op 9 januari al gezegd. Waarom 
zouden wij het dan niet doen? 

Mijnheer de minister-president, wanneer u dan toch 
kiest voor een hoogtechnologische variant, dan zou ik 
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willen weten of u al contact hebt gehad met de mensen 
die daar ervaring mee hebben. Duitsland heeft de Lkw 
(Lastkraftwagen)-Maut ingevoerd. Er is een firma die de 
nodige technologie ter beschikking kan stellen. Hebt u 
die firma al gecontacteerd? Wat hebt u daaruit geleerd? 

Ten derde, en dan richt ik me vooral tot de voorzitter, 
heeft de heer Decaluwe het terecht gehad over het soms 
moeilijke over en weer gepraat tussen Vlaanderen en 
Nederland in dit dossier en ook in een aantal andere 
dossiers. Ik heb geleerd dat het directe interparlementai-
re overleg vaak doortastender is dan sommige ambtelij-
ke of soms ministeriële overlegvormen. We hebben 
destijds de Nederlanders voor een tegenbezoek uitgeno-
digd. Kunnen we dat laten plaatsvinden? Moeten we dit 
dossier dan niet bovenaan op de agenda plaatsen? 

De voorzitter: De Nederlanders wensten niet te komen 
voor de knoop over de Scheldeverdieping was doorge-
hakt. Intussen is dat gebeurd. We zullen hen dan ook 
met plezier ontvangen en dat punt bovenaan op de agen-
da zetten. 

De buitenparlementaire acties zijn inderdaad veel min-
der succesvol dan de parlementaire acties. Ze worden 
echter wel meer geciteerd. 

Minister-president Peeters heeft het woord. 

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer de voorzit-
ter, ik wil rustig het resultaat afwachten van uw terechte 
en zeer zinvolle zendingen en discussies met onder an-
dere de Nederlandse collega’s. 

Ik begin met het goede nieuws. We hebben overleg 
gepleegd, in een eerste instantie met Brussel en Wallo-
nië en in tweede instantie met de Benelux. Er bestaat een 
vrij grote eensgezindheid over de langetermijnvisie 
2012-2015 inzake de slimme kilometerheffing. We moe-
ten dat systeem gezamenlijk invoeren, en daartoe de 
nodige stappen zetten. Dat systeem is moduleerbaar naar 
milieu, tijd, plaats en rijgedrag. Vlaanderen zou dat 
systeem in 2012 invoeren voor het vrachtvervoer. Ne-
derland is al een stap verder en zou het ook invoeren 
voor het personenvervoer. Ik ga ervan uit dat ook Brus-
sel deze week een standpunt zal innemen. 

Mijnheer Peumans, u hebt verwezen naar het Benelux-
overleg. Op de agenda stond de beprijzing. Daarbij wer-
den de fiscaaltechnische aspecten van de wegbeprijzing 
toegelicht. 

Er is ook verder ingegaan op de verkeerskundige effec-
ten en op de uitgangspunten inzake techniek. Ook het 
kabinetsbesluit van Nederland is aan bod gekomen. 
Verder was er ook sprake van de marktbenadering en de 
technische samenwerking in de Benelux. Het ging dus 
vooral om een uitwisseling van informatie. 

Het minder goede nieuws is dat onze Waalse collega’s 
zo snel mogelijk zo’n wegenvignet willen invoeren. 
We hebben eveneens met die gedachte gespeeld. In het 
Vlaamse regeerakkoord staat echter heel duidelijk dat 
dit kostenneutraal moet zijn voor de Vlaamse ingezete-
nen. Daarbij hadden we een probleem met Europa. 
Europa vond dat we onze ingezetenen niet mochten 
bevoordelen of anders behandelen dan andere Europe-
anen. We hebben dat meegedeeld aan Wallonië. Onze 
Waalse collega’s hebben daarop geantwoord dat zij een 
ander regeerakkoord hebben. 

De vraag is nu hoe Wallonië zich verder zal opstellen. 
Het is niet juist te beweren dat het federale niveau daar 
niets mee te maken heeft. Er moeten immers bepaalde 
afspraken en verdragen worden opgezegd die nu be-
staan voor vrachtwagens. Het is dus niet zo dat dit 
enkel het probleem is van de regio’s. Op een bepaald 
moment komt ook het federale niveau in beeld. 

In februari zal ik een bezoek brengen aan minister-
president Balkenende. Hij wil dat dossier samen met 
Vlaanderen en liefst ook in Benelux-verband bekijken. 
Mijnheer Peumans, u denkt altijd dat onze Nederlandse 
collega’s verder staan. Zij kunnen dat wellicht beter 
verkopen, ook in het parlement. Op de vergadering die 
heeft plaatsgevonden, zijn echter tal van knelpunten 
aan bod gekomen die ook in Nederland bestaan zoals 
data, communicatie, ‘on board’ of veel technologie in 
de wagen tegenover ‘off board’ of eenvoudige sensor 
in de wagen en technologie hoofdzakelijk in de back-
office, reikwijdte van het wegennet, alleen hoofdwegen 
of meer. Verder zijn er vragen over het handhavings-
beleid, over de keuze tussen retributie of belasting, 
juridische aandachtspunten, bevoegdheden, wet op de 
privacy, Financieringswet, overheidsopdrachten, af-
stemming op alle partners en op de Europese Unie, 
organisatorisch concept, aandeel privé- en publieke 
partijen, de verwachte positieve bijdrage op de con-
gestieproblemen veroorzaakt door vrachtwagens. 

Ook onze Nederlandse collega’s worden met al die 
problemen geconfronteerd. Zij geven misschien de 
indruk dat ze al veel verder staan. 

Het meest concrete probleem is de vraag of Wallonië 
onverkort doorgaat met dat vignet. Ik begrijp dat zij 
een aantal specifieke redenen hebben om daarmee door 
te gaan. Zij hebben ook niet het probleem van de kos-
tenneutraliteit. Wallonië kan daar echter niet alleen 
mee doorgaan. Vlaanderen kan blokkeren wanneer dat 
nuttig of nodig blijkt. Ik heb binnenkort een gesprek 
met minister-president Demotte. We zullen nagaan hoe 
we dit probleem verder kunnen aanpakken. 

Positief is dus dat in Benelux-verband iedereen het 
eens is over de lange termijn 2012-2015. Wat de prak-
tische implementatie betreft, zijn er nog heel wat  
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vragen. Op Belgisch niveau krijgen we deze week nog 
een duidelijk standpunt van Brussel. Wat Wallonië be-
treft, moeten we nog even afwachten en de nodige initia-
tieven nemen om snel duidelijkheid te krijgen. Ik hoop 
dat ook Wallonië zich inpast in de Benelux-dynamiek. 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister-president, 
het is goed dat er eenstemmigheid is op Benelux-niveau. 
Blijft natuurlijk de vraag wat de relatie wordt tussen 
Frankrijk en Duitsland. België zit tussen beide landen. 
Wordt dit in een breder verband gezien? Minister  
Leterme heeft duidelijk gezegd dat dit probleem in een 
Europese context moet worden bekeken. 

Hebt u gezegd dat Vlaanderen in 2012 de slimme kilo-
meterheffing zou invoeren? Heb ik dat goed begrepen? 

Ik heb de indruk dat er veel uitwisseling van informatie 
heeft plaatsgevonden maar dat er nog geen keuze is 
gemaakt inzake het systeem. U hebt tijdens het antwoord 
op een vraag van de heer Glorieux gezegd dat ik ant-
woord zou krijgen op al mijn vragen over hoe, wat, waar 
enzovoort. Ik stel echter vast dat we met nog heel wat 
vraagtekens blijven zitten. 

In Nederland is de beslissing genomen. Minister  
Eurlings heeft in zijn zeer uitgebreide brief van vorig 
jaar aan de Tweede Kamer duidelijk gezegd voor welk 
systeem Nederland kiest. Het lijkt me niet abnormaal dat 
er nog heel wat technische problemen zijn. Zij weten 
echter wel duidelijk wat ze willen. 

Mijnheer de minister-president, wanneer u in februari 
minister-president Balkenende ontmoet, zal ik u die 
vraag opnieuw voorleggen. Mijn vraag blijft overigens 
hoe u dit bekijkt in een bredere context met Duitsland en 
Frankrijk. Duitsland heeft een systeem. Ik vraag me dan 
ook af waarom wij iets anders zouden moeten uitvinden. 

− De heer Frans Peeters, ondervoorzitter, treedt als 
waarnemend voorzitter op. 

De heer Carl Decaluwe: Ik wil het nog even hebben 
over een hardnekkig element inzake Europa. Een auto-
matische korting geven wanneer men een wegenvignet 
invoert, kan natuurlijk niet. Het is onze bevoegdheid om 
de verkeersbelasting te hervormen. We hebben het hier-
over gehad tijdens het overleg over het regeerakkoord. 
We kunnen de verkeersbelasting hervormen. Het resul-
taat is dat het voor de Vlamingen om een kostenneutrale 
operatie gaat. Nadien kunnen we een wegenvignet in-
voeren. Dat kan perfect. Europa zal dat toelaten. Maar 
automatisch een korting geven op de verkeersbelasting 
op het moment dat we het wegenvignet invoeren, dat 
kan natuurlijk niet. Ik weet dat ook. Toen het regeerak-
koord werd geschreven was het de bedoeling om de 

verkeersbelasting aan een milieuaspect te koppelen. 
Als we eerst een hervorming doen en daarna een we-
genvignet invoeren, kan dat perfect volgens Europa. 
Het is een gevaarlijker denkspoor dan dat van de Wa-
len. Natuurlijk kan dit via het Overlegcomité geblok-
keerd worden, maar als de Walen op die manier verder 
gaan en eerst hun verkeersbelasting op een of andere 
manier heroriënteren, om nadien te starten met een 
papieren wegenvignet, dan is dat volledig conform de 
Europese regels. Dit werd getoetst bij een aantal Euro-
pese experts. Ik zou goed in het oog houden wat ge-
beurt aan Waalse kant, mijnheer de minister-president, 
zodat we niet moeten plotseling om politieke redenen 
moeten blokkeren in een Overlegcomité. 

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord. 

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, wat 
het overleg met onze Waalse collega’s betreft, kunnen 
we ons afvragen of, als iedereen het erover eens is dat 
op termijn de slimme kilometervergoeding de beste 
manier is, het geen kosten op het sterfhuis zijn om voor 
een periode van enkele jaren, in afwachting van het 
ideale systeem, nog met een vignetsysteem te begin-
nen. We kunnen de vraag stellen of de administratieve 
kosten en de transactiekosten van zo’n systeem, dat 
enkel een overbruggingssysteem is, wel opwegen tegen 
de extra inkomsten die men kan verwachten. 

Ik hoop dat in het overleg met onze Waalse collega’s 
ook de discussie over de aanpassing van de belasting 
op inverkeerstelling in functie van milieukarakteristie-
ken wordt meegenomen. Ik heb begrepen dat de 
Vlaamse Regering ervoor gewonnen is om de BIV 
(belasting op de inverkeerstelling) te differentiëren op 
het vlak van milieukarakteristieken. Vlaanderen wil 
blijkbaar een ecoscore hanteren als overkoepelende 
noemer voor de milieuvriendelijkheid van een wagen. 
Als we dat ook willen toepassen op de vloten, op de 
leasewagens en dergelijke, dan moet dit met een inter-
gewestelijk samenwerkingsakkoord worden bezegeld. 
Dan moeten de andere gewesten dezelfde hervorming 
van hun BIV doorvoeren. Ik hoop dat u ook dit op de 
agenda van het overleg met uw Waalse en Brusselse 
collega’s zal plaatsen. Ik hoop dat dit nog voor 2009 
kan worden afgerond. Ik denk dat het vanuit het milieu-
oogpunt beter is om een aankoopbelasting bij de aan-
schaf van een nieuwe wagen ter hervormen in plaats 
van gewoon af te schaffen. Het bezit van een wagen 
leidt in de praktijk toch tot het gebruiken ervan. We 
merken in de statistieken dat de toename van het aantal 
autokilometers heel sterk samenhangt met de toename 
van het wagenbezit in ons land. Als we dat wagenbezit 
in een meer milieuvriendelijke en zuinige richting 
kunnen sturen, dan hebben we een stap vooruit gezet 
op het vlak van het milieu. 

De voorzitter: De heer Glorieux heeft het woord. 
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De heer Eloi Glorieux: Mijnheer de voorzitter, voor wat 
dit laatste betreft, hoop ik dat ik straks de volle steun krijg 
van de collega’s voor ons voorstel van resolutie. 

Ik kom terug op de verzuchtingen die door een aantal 
mensen heel flamboyant naar voren werden gebracht, 
namelijk dat een dergelijke invoering op geen enkele 
manier een meerkost zou mogen betekenen voor auto-
mobilisten. In principe ben ik daar ook voorstander van, 
maar wat is nu net zo interessant aan een slimme kilo-
meterheffing? Dat is dat men daarmee de burger zelf een 
instrument in handen geeft om zelf te bepalen hoe hoog 
zijn autokosten zullen zijn. Zeker vanuit liberaal stand-
punt zou dit een na te streven doel moeten zijn. De  
automobilist die met een energiezuinige wagen met een 
hoge ecoscore minder kilometers rijdt en meer rijdt 
buiten de spitsuren en op niet-congestiegevoelige plaat-
sen, zal een veel lagere globale kost hebben. Blijft de 
automobilist met een modale wagen rijden zoals hij nu 
doet, dan zal de globale kost ongeveer hetzelfde zijn. 
Als hij met een energieverslindende wagen tijdens de 
spitsuren rijdt, zal hij meer betalen. Het interessante aan 
dit voorstel is dat de burger zelf de verantwoordelijkheid 
heeft en de kans krijgt om zelf te bepalen hoe hoog zijn 
factuur zal zijn. 

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord. 

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer Glorieux, we 
hebben van in het begin gezegd dat er gemoduleerd mag 
worden. Iemand die meer in de spits rijdt met een milieu-
onvriendelijke wagen, zal meer betalen. Voor ons is het 
ook cruciaal dat het betaalbaar blijft voor de consument. 
We willen dus koppelen aan korven van mobiliteitsrech-
ten die bedrijven kunnen geven. 

Ik wil niet dat een beginnende vertegenwoordiger op de 
baan met een nettoloon van 1150 of 1200 euro, de reke-
ning moet betalen om elke dag in de spits met de wagen 
op de baan te zijn. We willen werken met een soort 
mobiliteitskorf waarmee een bedrijf een aantal mobili-
teitsrechten kan geven aan of kan betalen voor de werk-
nemers. Die rechten moeten geplafonneerd zijn zodat 
het bedrijf weet dat het als het mensen buiten de spits 
laat rijden of laat telewerken, aan meer mensen zal kun-
nen tegemoetkomen. Dat is een perfect liberaal verhaal. 
We laten de gebruiker betalen, maar op voorwaarde van 
de plafonnering van vandaag. 

De totale fiscale kost voor de gebruiker mag van ons niet 
verhogen. We hebben dat van in het begin gezegd. Dit is 
onze voorwaarde om in een dergelijk systeem te stappen. 

De heer Martens stelt heel nadrukkelijk dat als we willen 
dat zo’n systeem echt effect heeft op bijvoorbeeld een 
modal shift of op filegevoelige uren, de marge voldoende 
groot moet zijn. We moeten voldoende in de korf steken 
en ook spreken over het afschaffen of verlagen van de 

accijnzen op benzine. Daarmee kan ik akkoord gaan, 
want dan werkt men binnen één bepaalde fiscale korf. 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het 
woord. 

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer de voor-
zitter, collega’s, de verschillende betogen tonen aan dat 
dit een vrij belangrijk, maar ook een vrij complex dos-
sier is. 

Mijnheer Martens, u hebt gelijk. We hebben er in het 
verleden al over gesproken om de fiscale pk om te 
zetten in een ecoscore. Ik heb begrepen dat FEBIAC 
nog andere elementen naar voren schuift waarmee het 
oude begrip ‘fiscale pk’ kan worden vervangen. Ook 
daaraan moet verder worden gewerkt. 

Mijnheer Peumans, ik wil nog eens herhalen dat op de 
Benelux-vergadering overduidelijk werd gezegd dat 
Nederland nog niet veel verder staat bij het maken van 
de keuze voor de technologie on board of off board. 
Dit zijn de twee uitersten van het spectrum. We moeten 
bekijken welke technologie gebruikt kan worden. 

U vroeg ook naar Nederland en Frankrijk. Ik heb begre-
pen dat Frankrijk, dat al een hele tijd het systeem van 
péages kent, niet staat te trappelen om andere systemen 
in te voeren. De ervaring met het Duitse systeem nemen 
we mee. We kunnen er veel uit leren. Het beste zou 
natuurlijk zijn dat in heel Europa eenzelfde benadering, 
eenzelfde systeem wordt ingevoerd, maar als we daarop 
moeten wachten, zijn we nog verder van huis. Laten we 
dit maximaal in Benelux-verband invoeren, rekening 
houden met de ervaring die men heeft in Duitsland. Het 
Franse systeem met de slagbomen is niet toepasbaar, 
niet wenselijk en niet uitvoerbaar in de Benelux. 

Mijnheer Decaluwe, u hebt van minister Van Brempt al 
antwoorden gekregen op de vraag welke opmerkingen 
Europa had. Ze vormden niet het enige argument dat 
Yves Leterme ertoe bewogen heeft om het eurovignet 
niet door te zetten. Bij de totstandkoming van het  
regeerakkoord werden de zaken heel zorgvuldig ge-
formuleerd. Europa heeft een aantal niet onbelangrijke 
elementen naar voren geschoven. 

Het belangrijke debat dat we aan het voeren zijn, gaat 
over de vraag hoe men met de verkeers- en wagen-
fiscaliteit toch een positieve bijdrage kan leveren aan 
het onderhoud van de wegen, aan het milieu en aan de 
mobiliteit in het algemeen. Dat wordt een heel delicate 
en niet zo gemakkelijk discussie wanneer de operatio-
nalisering en de uitvoering van een aantal voorstellen 
wordt bekeken. 

Wat Wallonië betreft, als ze dit absoluut willen invoe-
ren voor de invoering van de slimme kilometerheffing, 
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dan kunnen we ons inderdaad afvragen, mijnheer  
Martens, of het iets oplevert. Ik hoop dat Brussel deze 
week heel duidelijk kiest voor de lijn van Vlaanderen en 
Nederland, en dat Wallonië zal volgen. Ik heb u verteld 
wat daar de discussie is. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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