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Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Hilde Crevits, 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het uitvoeren van 
noodzakelijke onteigeningen voor de aanleg van infrastructuur 

Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de nieuwe aanpak van fietspaden-
aanleg 

Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken, over de financiering van het fietsbeleid en de 
mobiliteitsconvenanten inzake het fietsbeleid 

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord. 

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Voorzitter, minister, we hebben het in deze commissie 
al vaker gehad over de dringende noodzaak tot aanleg van fietspaden en de moeilijkheden die 
ermee gepaard gaan. Uit de gedachtewisseling met het Vlaams Forum Verkeersveiligheid 
hebben we begrepen dat de aanleg en de realisatie van fietspaden hoog op de agenda staan in 
de drie E’s (Engineering, Education en Enforcement). Ik stel vast dat andere collega’s zich 
aansluiten bij mijn vraag over de aanleg van de fietspaden. 

Minister, ik wil het in hoofdzaak hebben over de problematiek van de onteigeningen. Bij de 
aanleg van fietspaden blijkt in de praktijk dat de onteigeningsprocedure traag gaat en dat heel 
veel Vlaams geld onbenut blijft, in plaats van dat we zouden kunnen investeren in de aanleg 
van die broodnodige fietspaden. 

Minister, in november schreef u een brief aan federaal minister Reynders, bevoegd voor de 
aankoopcomités, die verantwoordelijk zijn voor de onteigeningsprocedure. In uw antwoord 
op mijn vraag om uitleg van 22 oktober 2009 over het uitblijven van de aanleg van fietspaden 
stelde u dat de onteigeningsprocedures de achillespees zijn van heel de problematiek. Net 
daarom meende ik dat het noodzakelijk is om de koe bij de horens te vatten. Ik heb mijn 
federale collega Rita De Bont minister Reynders laten ondervragen over de achterstand bij de 
federale aankoopcomités. 

Ik was zeer verbaasd over het antwoord van minister Reynders. Hij geeft toe dat er 
problemen zijn bij de aankoopcomités, en hij heeft een studieopdracht uitgeschreven om een 
oplossing uit te werken om de effectiviteit en de klantgerichtheid van de werking van de 
comités te verhogen. Daarna zou hij de nodige beslissingen nemen inzake de toekomstige 
werking van de aankoopcomités. Belangrijk is dat hij stelde dat de gewesten niet verplicht 
zijn om zich tot de diensten van het aankoopcomité te wenden. De wet van 18 december 1986 
verleent de Administratie der Domeinen het recht om bepaalde vermogensrechtelijke 
verrichtingen voor rekening van de gewest- en gemeenschapsinstellingen uit te voeren. 

Minister, het antwoord van minister Reynders biedt heel wat perspectieven, tenzij u nu 
antwoordt dat er ook binnen de Administratie der Domeinen problemen zijn die tot vertraging 
kunnen leiden. Bent u op de hoogte van de stelling van minister Reynders? Zult u personeel 
ter beschikking stellen van de aankoopcomités? Dat is eigenlijk niet noodzakelijk omdat 
wordt verwezen naar de Administratie der Domeinen. Binnen welke termijn meent u, 
minister, dat een aantal dossiers voortgang kan vinden omwille van het feit dat het gewest 
niet naar het aankoopcomité moet gaan? 

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord. 

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, minister, collega’s, we kennen de problematiek van de 
fietspaden. De Vlaamse Regering maakte sinds 2006 ieder jaar 60 miljoen euro vrij voor de 
aanleg van fietspaden. Zeven op de tien dossiers liepen vast op de onteigeningsprocedures. 

Minister, welk resultaat is er na uw schrijven aan de federale minister van Financiën 
Reynders met betrekking tot de aanslepende onteigeningsprocedures door de aankoop-
comités? Er werd toen in de media aangegeven dat de premier dit thema zou opvolgen. Is 
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daarover nieuws? En vooral: is er zicht op vlottere en soepelere procedures? Wat is de rol van 
de premier daarin? 

Welk statuut en welke exacte rol zal de projectmanager bij het fietsteam hebben? Hoe zal 
deze manager de diverse agentschappen en organisaties daadwerkelijk kunnen brengen tot het 
prioritair stellen van fietspadenaanleg en tot het afstemmen van plannen? 

Alle betrokken overheidsdiensten werden door u samengebracht. Er werd een fietsteam 
opgericht met het Agentschap Wegen en Verkeer, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, De Lijn, 
Waterwegen en Zeekanaal NV enzovoort. Een fietspot verzamelde diverse budgetten. Deze 
fietspot zal via de nieuwe werkwijze 100 miljoen euro per jaar bevatten. Welke projecten met 
welke omvang zullen hiermee effectief gerealiseerd worden en wanneer? 

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord. 

Mevrouw Lies Jans: Minister, ik heb mijn vraag toegespitst op de evaluatie van module 13. 
Op 3 december heb ik daarover een schriftelijke vraag gesteld, waarop ik op 1 februari het 
antwoord ontvangen heb. Ik wil uw antwoord even citeren: “In 2009 werden door de 
taskforce verbeteringsvoorstellen geformuleerd met betrekking tot de definiëring van het 
verbeteren van fietspaden en het streven naar meer gelijkvormigheid in het toepassingsgebied 
van de module 13 en het Fietsfonds. Deze voorstellen bevatten afspraken tussen de 
verschillende betrokken actoren bij het inzetten van een module 13 en het Fietsfonds.” 

Ik vroeg ook naar de timing. U antwoordde: “De diverse diensten zijn aangeschreven met het 
oog op verder overleg begin 2010. Ten laatste dit voorjaar wens ik duidelijkheid te krijgen 
over de vernieuwde aanpak voor de programmatie en coördinatie van fietsinvesterings-
projecten.” Kort voor ik mijn antwoord ontving, las ik in De Standaard een artikel waarin u 
een aantal maatregelen aankondigde voor het fietsbeleid. 

Minister, wat zijn de voorstellen en voorgestelde afspraken die door de Taskforce 
Mobiliteitsconvenants aangekaart werden? Betreft het enkel de maatregelen die in de krant 
werden aangekondigd of zijn er ook andere voorstellen? 

Vond het overleg waarvan sprake in uw schriftelijke antwoord al plaats? Werden er al 
beslissingen genomen? Welke diensten werden uitgenodigd op het aangehaalde overleg? 
Gaat het over de samenstelling van het fietsteam, waarvan sprake in het krantenartikel? 

Welke timing stelt u voorop om de vernieuwde aanpak voor de programmatie en coördinatie 
van fietsinvesteringsprojecten te realiseren? 

Kunt u de term ‘projectmanager’, waarvan sprake in dat artikel, verduidelijken? Er is al een 
fietsmanager tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid om het fietsbeleid te coördineren. Nu 
komt er blijkbaar een fietsteam met een projectmanager. Wat is de taak van de fietsmanager 
en de projectmanager? Zullen taken en verantwoordelijkheden worden verschoven? 

Minister, bij de bespreking van de beleidsnota wist u te zeggen dat u in deze legislatuur het 
investeringsritme in de aanleg van fietspaden zou verhogen. Er was sprake van 60 miljoen 
euro. In het artikel in De Standaard zegt u dat u een totaalbedrag van 100 miljoen euro, 
opgebouwd uit alle relevante budgetten, samen wilt brengen in één pot. Dat is misschien een 
vrij gedetailleerde vraag, die u schriftelijk kunt beantwoorden. Mij interesseert vooral: hoe 
wordt die pot van 100 miljoen euro samengesteld? 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, collega’s, ik start bij de brief die gestuurd is aan minister 
Reynders. Op 24 november heb ik die geschreven. Hij heeft me daar nog niet formeel op 
geantwoord. Een kopie daarvan heb ik gestuurd aan de premier. In de komende weken is er 
een overleg op ambtelijk niveau. Er is geen formeel antwoord geweest, maar dat betekent niet 
dat het dossier niet beweegt. 
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Mevrouw Van den Eynde, u merkt terecht op dat minister Reynders in de Kamer een begin 
van een antwoord heeft geformuleerd een tijdje geleden, met betrekking tot die comités van 
aankoop. Hij zegt dat de gewesten er geen beroep op moeten doen. Wettelijk gezien heeft hij 
gelijk. Er bestaat geen wettelijke verplichting die dat oplegt aan de gewesten, maar er bestaat 
wel een protocol, het samenwerkingsprotocol van 5 maart 1985 tussen de federale regering en 
de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten. Dat protocol regelt de bevoegdheid 
van de aankoopcomités. Het gaat hier om de aankoop van onroerende goederen en van de 
kantoren der domeinen van de overheid. Op basis van dat protocol zijn de regio’s ertoe 
verplicht een beroep te doen op de aankoopcomités. Het protocol kan maar worden aangepast 
mits akkoord van de federale overheid. We hebben dus op een paar punten doorbraken nodig. 

Je moet natuurlijk zorgen dat je een evenwaardig alternatief hebt, vooraleer je kunt zeggen 
dat je het allemaal gaat veranderen. Je moet dus zorgen dat alles in orde is. We moeten 
zorgen dat we zelf inzetten op een aantal alternatieven. Ik trap een open deur in wanneer ik 
zeg dat er zowel bij de aankoopcomités als bij de ontvangers van registratie een ernstige 
achterstand van te behandelen dossiers is. 

Ik zal samen met u de alternatieven overlopen waarmee wij proberen wat souplesse in de 
dossiers te brengen. Binnen het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse 
overheid is er een Dienst Vastgoedakten opgericht bij de afdeling Financieel Management. 
Die dienst heeft als doel de federale Comités tot Aankoop te ontlasten en daardoor de 
wachttijden voor het realiseren van bepaalde doelstellingen binnen de entiteiten te doen 
afnemen. 

Volgens artikel 94 van het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2010 is de Dienst Vastgoedakten bevoegd voor de volgende 
zaken. Eén: akten van aankoop in der minne en vervreemdingen uit de hand. Een ‘vervreem-
ding uit de hand’, collega’s, is gewoon een verkoop. Twee: akten houdende vestiging van 
zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden. Drie: akten 
houdende huurovereenkomsten en opheffing van bestaande in- of overschrijvingen. Vier: 
akten met betrekking tot openbare verkopingen en de organisatie ervan. 

In de uitoefening van hun eigen bevoegdheden zijn de Vlaamse ambtenaren gemachtigd om 
zelf dat soort akten te verlijden, er authenticiteit aan te verlenen en er uitgiften van af te leve-
ren. De uitgifte is een officieel document dat eigenlijk gelijkwaardig is aan de eigenlijke akte. 

De Dienst Vastgoedakten kan enkel aktes van vrijwillige kopen verlijden, maar geen aktes 
inzake onteigeningen. Ze kunnen dus een heel aantal dingen wel doen, maar ze kunnen ook 
iets niet. In het besluit van de Vlaamse Regering tot delegatie van de bevoegdheid tot aan-
wijzing van de ambtenaren, vermeld in artikel 94 van dat programmadecreet, wordt bepaald 
dat de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen gemachtigd is om de 
ambtenaren aan te wijzen voor de Dienst Vastgoedakten. Die ambtenaren zullen, binnen hun 
eigen bevoegdheden, de akten voorbereiden, ondertekenen en er authenticiteit aan geven. 

Het uitvoeringsbesluit is in werking getreden op 25 januari 2010, wat betekent dat in de vier 
domeinen die ik heb opgesomd, al het initiatief is genomen om de dossiers in te leiden bij de 
Dienst Vastgoedakten. We kunnen daar dus al gedeeltelijk mee vooruit. 

Voor een aantal andere taken die nu aan de aankoopcomités toebehoren, is het mijn wens om 
landmeters-experten in te schakelen. U zult misschien opmerken dat we dat nu al onmiddel-
lijk zouden kunnen doen, maar om een landmeter-expert te kunnen inschakelen, collega’s, 
moet die op een juridisch sluitende wijze toegang kunnen krijgen tot de patrimonium-
documentatie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Daar zitten alle objectieve 
vergelijkingspunten. Als je iets schat, moet je nu eenmaal kunnen vergelijken. Op dit 
ogenblik hebben zij daar nog geen toegang toe. 

Sommigen hebben wel al toegang: als een vrederechter in het kader van zijn bevoegdheid een 
landmeter-expert als deskundige aanstelt, kan die al aan die objectieve vergelijkingspunten. 
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Als wij echter landmeters-experten willen inschakelen om voor ons een aantal onteigeningen 
voor te bereiden, kunnen we dat niet. We hebben die toegang dus nodig, en dat is onder 
andere wat ik aan minister Reynders heb gevraagd. Daarover is er binnenkort ook een 
bespreking met de FOD Financiën, om te bekijken hoe dat al dan niet kan worden 
gerealiseerd. 

De werking van de Dienst Vastgoedakten valt onder de bevoegdheid van minister Muyters. 
Uiteraard pleeg ik met mijn collega overleg over de planning en het tijdspad van de dossiers. 
Gedwongen onteigeningen kunnen weliswaar niet, maar met de vrijwillige vervreemdingen 
kunnen we ook al een eind ver raken. De inzet van landmeters-experten zal afhangen van het 
al dan niet verkrijgen van de toelating. De gesprekken daarover lopen op dit ogenblik nog. 

Er zijn een aantal knelpunten bij de fietspadendossiers. Eén knelpunt betreft die 
onteigeningen. Een tweede knelpunt betreft de procedures. We hebben in de vorige 
legislatuur al een paar zeer interessante besprekingen gehad over de mobiliteitsconvenants en 
het wel en wee van al die zaken. De Taskforce Mobiliteitsconvenants heeft een aantal 
voorstellen geformuleerd over de werkwijze om tot een planmatige aanpak van de 
noodzakelijke investeringen in het Vlaamse fietspadennet te komen. Inzake het verbeteren 
van de fietspaden zijn er discussies gevoerd tussen de eigen diensten. Een eerste voorwerp 
van discussie was de simpele vraag wie er financieel zou instaan voor het verbeteren van een 
bestaand fietspad. Die discussies hebben ertoe geleid dat ik beslist heb om een fietsteam 
samen te roepen en een virtuele fietspot samen te stellen – virtueel, dat betekent dat de 
begroting blijft wat ze is. 

Als je op een fietspad fietst, interesseert het je niet wie nu precies die brug of die tunnel of 
wat dan ook betaald heeft. We moeten er gewoon voor zorgen dat er niets van die middelen 
blijft zitten, omdat de ene of de andere denkt dat hij het niet moet of niet kan uitvoeren. 

Ik geef een theoretisch voorbeeld. De gelijkvormigheid in het toepassingsgebied moet er 
bijvoorbeeld komen tussen module 13 en het Fietsfonds. Een praktisch euvel dat we daarbij 
vastgesteld hebben, betreft het al dan niet subsidiëren van fietstunnels en -bruggen. 
Fietstunnels en fietsbruggen onder of over gemeentewegen vallen vandaag immers buiten de 
subsidieregeling van het Fietsfonds. Maar je kunt die ook niet via module 13 doen, omdat dat 
over eigendommen van het Vlaamse Gewest gaat. Je zit daar dus met een knelpunt. Als wij 
zo’n dossier willen opstarten met het Fietsfonds, en je hebt plots een brug of een tunnel, is er 
daarover geen samenwerking mogelijk met de gemeente. Zulke zaken kunnen maar beter 
uitgeklaard worden. We moeten de handen in elkaar slaan om ervoor te zorgen dat er een 
realisatie komt. 

Door een duidelijke taakstelling tussen de verschillende infrastructuurbeheerders en 
initiatiefnemers binnen het fietsteam, moet een versnelling in de uitvoering van de fietspaden, 
fietstunnels en fietsbruggen worden gerealiseerd. 

Collega’s, ik heb een zeer interessant beleidsdomein, maar je moet de neuzen wel in dezelfde 
richting proberen te krijgen. Het fietsteam wordt als volgt samengesteld. Een vertegen-
woordiger van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid, Mobiliteit 
en Verkeersveiligheid. Daar zitten onder andere alle convenants. Een vertegenwoordiger van 
het Agentschap Wegen en Verkeer, want een heel aantal fietspaden moet worden gerealiseerd 
langs gewestwegen. Een vertegenwoordiger van Waterwegen en Zeekanaal en iemand van nv 
De Scheepvaart, omdat water nu eenmaal een barrière vormt. Je mag nog zo’n mooi 
functioneel fietspad aanleggen, je moet sowieso over het water of onder de brug. Ik heb 
enkele prachtige realisaties mogen openen de voorbije jaren, maar de mensen hebben nog 
nooit samen gezeten om geïntegreerd samen te werken en alles samen te bekijken. Een 
vertegenwoordiger van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). 
MDK beheert de hele kustzone, dat is heel interessant als je een fietsroutenetwerk wilt 
aanleggen. Een vertegenwoordiger van De Lijn. Fietspunten, fietsstallingen en 
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stationsomgevingen moeten mee geïntegreerd worden bekeken. Een vertegenwoordiger van 
vijf provincies, omdat die een cruciale rol spelen. En een vertegenwoordiger van de VVSG. 

Het Fietsfonds ondersteunt fietspaden die gelegen zijn op het bovenlokaal functioneel fiets-
routenetwerk. In West-Vlaanderen is dat voor 100 percent. De helft wordt betaald door de 
provincie, de helft door het Vlaamse Gewest. Dat kan voor een aanzienlijke versnelling 
zorgen. 

Dat fietsteam functioneert onder mijn voorzitterschap – er waren enkele voorbereidende 
vergaderingen – en komt voor het eerst samen op 15 maart. De frequentie van vergaderen zal 
afhankelijk zijn van de nood. De initiële opdracht is duidelijk: het voor het eerst opmaken van 
een driejaarlijks fietsinvesteringsprogramma. Dat betekent dus een programma waarin we 
duidelijk bepalen welke investeringen we de komende jaren willen doen in fietsinfrastructuur. 
Alle deelnemende agentschappen zeggen welk programma ze willen realiseren. Jaarlijks 
besteden we middelen aan fietsinfrastructuur, maar vandaag is het heel moeilijk om te meten 
wat er geïnvesteerd werd in een fietspad. Het eerste ontwerp van integraal fietsinvesterings-
programma moet in het voorjaar klaar zijn. Dat heb ik zo aangekondigd. Dat wordt nu volop 
voorbereid. Er is een provincie die bijna klaar is. 

Sommigen vragen zich af hoe dit in verhouding staat tot het investeringsprogramma wegen. 
Er is een investeringsprogramma waterwegen, er zijn er heel wat. U hebt de ontwerpen in 
november gekregen. Het is niet vanzelfsprekend om daar alle fietsprojecten uit te halen. Er 
zitten veel zaken in. De bedoeling is dat we ze bundelen als een eigen investerings-
programma. Het is nog voorlopig, maar bijna definitief. 

Dit investeringsprogramma bestaat in de eerste plaats uit de fietspaden langs de gewest-
wegen, maar ook uit enkele fietspaden langs gemeentewegen – het bovenlokaal fietsroute-
netwerk bestaat uit gewest- en gemeentewegen, maar wordt mee ondersteund door de 
Vlaamse overheid – en ook uit fietsbruggen en -tunnels. 

Enkele weken geleden hebben we een belangrijke doorbraak gemaakt en nu proberen we een 
aantal verharde jaagpaden intensiever te laten gebruiken door fietsers. We moeten daar nog 
een betere coördinatie hebben voor het creëren van fietsbruggen. Ook De Lijn draagt een 
steentje bij door de fietsstallingen op de halteplaatsen en in de stationsomgevingen. 

De fietspot omvat virtueel de bundeling van alle middelen die de verschillende diensten 
investeren in fietspaden, zodat dit gecoördineerd kan gebeuren. Het budget van het AWV 
voor fietsinvesteringen bedraagt ongeveer 30 miljoen euro. Het budget voor subsidies voor 
fietsinvesteringen met inbegrip van de modules, maar ook het Fietsfonds, bedraagt ongeveer 
50 miljoen euro. Het saldo is voor rekening van W&Z, De Scheepvaart en De Lijn. Dat krijgt 
geen apart artikel in de begroting. Het is virtueel, maar het wordt gelinkt aan het programma. 

Ik zal enkele voorbeelden van knelpunten geven. Ik geef een voorbeeld uit Geel. Langs de 
N19 is een fietspad dat niet voldoet. Het moet worden verbeterd, maar het hoort thuis in het 
structureel onderhoud van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het is niet prioritair 
opgenomen in het investeringsprogramma, dus wordt ervoor gekozen om in een 
moduleproject te stappen. De stad zegt dat ze dat belangrijk vindt en dat wil doen, maar de 
subsidieregels van module 13 zeggen dat het een verbetering is van een bestaand fietspad en 
dat het al 1,60 meter breed is. Om het verkocht te krijgen als een moduleproject, moet het 
substantieel worden verbreed, het moet dus 1,80 meter worden, maar het vademecum 
fietsvoorzieningen zegt dat 1,50 meter al genoeg is. Dat zijn van die zaken die regels onnodig 
maken. De middelen zijn er, we kunnen het uitvoeren, de stad is bereid om in een module-
project te stappen, laten we dat dan gewoon doen en laten we ervoor zorgen dat het wordt 
uitgevoerd met de beschikbare middelen. Dat zijn zaken die we op elkaar moeten leggen als 
we de convenants willen verbeteren. 

Hetzelfde probleem zien we in Oud-Heverlee. Daar is een probleem met een fietsbrug over de 
N25. Er ligt een dubbelrichtingsfietspad en er is een fietsbrug nodig. Die fietsbrug staat niet 
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op het investeringsprogramma van het AWV, maar het is wel belangrijk. Anderen zeggen dat 
we dat toch zouden moeten kunnen realiseren. Je kunt proberen dat in een module te krijgen, 
maar het gaat niet via module 13, want dat is daar niet mogelijk. Toch is iedereen het erover 
eens dat het moet worden gerealiseerd. Eigenlijk zijn daarvoor ook middelen te vinden. Dus 
kijkt de fietspot waar er geld te vinden is. Als iedereen het eens is over de prioriteit, maken 
we dat dit kan worden gerealiseerd. Dat is de bedoeling. De fietspot kijkt virtueel waar er 
middelen zijn, hoe het zijn programma kan maken zodat de investeringen goed op elkaar zijn 
afgestemd. 

De rol van de projectmanager situeert zich op het vlak van de uitvoering en opvolging van het 
investeringsprogramma. Die projectmanager is niet één iemand; het is één iemand per dienst. 
De secretaris van het fietsteam is de heer Pelckmans, hij is de fietsmanager. Hij volgt alle 
klachten op en begeleidt dit. De mensen die aan tafel zitten, zijn de projectmanagers van de 
verschillende administraties en diensten. Gisteren heeft het AWV gezegd: “Dit is voor ons de 
vrouw die het investeringsprogramma en alles wat daarmee gebeurt, zal opvolgen.” Zij is 
‘mrs. Fietspad’ binnen het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij is het aanspreekpunt. Zo weten 
we dat dit wordt opgevolgd. Als dit niet zo zou zijn, dan schuift iedereen altijd de paraplu 
door, en dat is niet de bedoeling. 

De projectmanager moet zijn of haar werk doen op het vlak van uitvoering en opvolging van 
het investeringsprogramma. Het departement, het AWV, de waterwegbeheerders en De Lijn 
hebben van mij de opdracht gekregen om die fietsinfrastructuurprojecten op te lijsten. Dan is 
het de bedoeling dat het team collegiaal beslist over dat voorstel van integraal programma. De 
provincies spelen ook een belangrijke rol. Het is dus van belang dat ze worden afgevaardigd. 
Ze financieren ook een belangrijk deel van de Fietsfondsprojecten. 

Onze fietsmanager wordt de secretaris van het fietsteam. Hem is de taak opgedragen om 
ervoor te zorgen dat de coördinatie tussen de investeerders op een goede manier gewaarborgd 
is en om het fietsteam te ondersteunen. Al die zaken zijn met hem grondig doorgepraat. 
Iedereen wil dat de realisaties op het terrein vooruitgaan. We proberen op die manier sturing 
en structuur te steken in investeringen die in de komende jaren moeten gebeuren. 

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord. 

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, blijkbaar is het toch wel heel moeilijk om een 
degelijk overleg te creëren met de federale overheid. Uw brief dateert van 24 november 2009 
en gisteren, drie maanden later, had u nog geen antwoord ontvangen van federaal minister 
Reynders. Hij zegt nochtans zelf dat hij zijn administratie de opdracht zou geven om het 
advies en een ontwerp van antwoord voor te bereiden. 

Minister, alhoewel u aan de hand van een aantal elementen aantoont dat u werkt aan de 
realisatie van meer fietspaden, heb ik toch het gevoel dat we voor wat het hoofdstuk 
‘onteigeningen’ betreft, wat ter plaatse blijven trappelen door de discommunicatie tussen de 
federale en de Vlaamse overheid. Hebt u ondertussen een nieuwe brief, een herinnering, 
geschreven aan minister Reynders? Hebt u misschien al eens de telefoon vastgepakt om hem 
persoonlijk te contacteren over het uitblijven van een antwoord? 3 maanden geleden werd uw 
brief verstuurd en nu, 3 maanden later, is er nog altijd geen contact geweest met de federale 
overheid over de belangrijke problemen die we hier al meermaals hebben blootgelegd. 

Minister Reynders beseft ook wel dat er problemen zijn, want hij heeft gezegd dat hij 2 dagen 
na uw brief, op 26 november, een studieopdracht heeft uitgeschreven om de nodige 
voorstellen en oplossingen uit te werken om de effectiviteit, efficiëntie en de resultaat- en 
klantgerichtheid van de werking van de comités te verhogen. Hij beseft dus inderdaad dat er 
een probleem is binnen de aankoopcomités, maar nu ik uw antwoord hoor, klopt wat minister 
Reynders zegt, blijkbaar niet. Hij verwijst eigenlijk op geen enkel moment naar een protocol 
dat moet worden aangepast, integendeel, in zijn antwoord stelt hij dat er verschillende 
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mogelijke pistes zijn om tot een evolutie te komen, want blijkbaar is die evolutie er vandaag 
nog steeds niet. 

Er bestaat zoiets als een Overlegcomité, en ik betreur dan ook een beetje, minister, dat u het 
dossier van de aankoopcomités niet op de agenda ervan hebt geplaatst. Het dossier is toch wel 
ernstig genoeg en de discommunicatie moet toch eindelijk eens opgehouden over de discussie 
tussen het Vlaams en het federaal niveau over de vraag of we nu al dan niet een protocol 
moeten wijzigen om tot de onteigeningen te kunnen overgaan. Het moet toch eindelijk 
duidelijk worden wat Vlaanderen kan doen om vooruitgang te boeken inzake de realisatie van 
meer fietspaden in Vlaanderen. 

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord. 

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, minister, ik zal niet herhalen wat mevrouw Van den 
Eynde heeft gezegd, maar nog steeds geen antwoord hebben op een brief van 24 november, 
een officieel schrijven, die u als Vlaams minister hebt verstuurd naar een federaal 
vicepremier, dat kan tellen qua vorm en interpretatie van het samenwerkingsfederalisme, 
want dat is toch wat we de voorbije maanden hoorden: het zou allemaal beter gaan en we 
zouden beter samenwerken. De heer Reynders heeft nog veel lessen te leren inzake dat 
zogenaamde samenwerkingsfederalisme dat de premier heeft gelanceerd. 

Ik heb de indruk dat de heer Reynders gewoon “foert” zegt. U kunt dit draaien en keren hoe u 
wilt, maar ook toen ik het antwoord las dat in de Kamer werd gegeven op een vraag van 
iemand van het Vlaams Belang, had ik het idee dat de federale minister een ‘j’en ai marre’-
gevoel heeft. 

Wat Vlaanderen betreft, we zitten hier in het Vlaams Parlement en dit boeit me toch meer. 
Uw voorbeeld, minister, is terecht. Het doet vooral vragen rijzen over het fietsteam dat 
inderdaad beter zal opvolgen. Het feit dat in het verleden de budgetten er waren en er amper 
drie vierde van werd gebruikt, is gedeeltelijk te wijten aan die opvolging, dat is nogal evident, 
maar daarmee zeggen we vandaag dat er in het verleden te weinig opvolging is gebeurd en 
dat de job niet goed werd uitgevoerd met betrekking tot de fietspaden. 

Er is echter ook een tweede luik en dat probleem lossen we niet alleen op met onteigenen. 
Het voorbeeld dat u aanhaalde, minister, is terecht, want om vandaag bepaalde modules te 
kunnen hanteren, zijn er van die idioterieën zoals een fietspad van 1,60 meter dat 1,80 meter 
zou moeten worden terwijl 1,50 meter voldoende is. Ik denk dat we al die regeltjes effectief 
moeten afschaffen. We moeten in Vlaanderen eens stoppen met denken in termen van 
fietssnelwegen, van grote projecten, van steeds bredere en mooiere fietspaden. We moeten 
ons beperken tot wegen zonder putten en tot fietspaden zonder putten, tot degelijke maar 
veilige fietspaden. Heel die modulereglementering die vandaag alle gemeentebesturen treft, is 
de gemeenten boven het hoofd gegroeid. Vandaag kunnen de gemeentebesturen bepaalde 
modules gewoon niet aanwenden. Dat is mee een verklaring waarom drie vierde van het 
budget tussen 2000 en 2005 niet gebruikt is. 

Minister, met alle respect, daar zal uw fietsteam niets aan veranderen indien u niet met een 
schaar in al die overdreven regeltjes gaat knippen. Haal die eruit en we zullen heel snel 
veilige en mooie fietspaden krijgen in Vlaanderen. 

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord. 

Mevrouw Lies Jans: Minister, ik wil u bedanken, want ik vond het een heel gedegen 
antwoord op de vragen die mijn collega’s en ik hebben gesteld. De werking van het fietsteam 
en de vooruitzichten in verband met uw projectmanager en een fietsmanager, zijn al een heel 
stuk duidelijk geworden. 

U gaf het voorbeeld van een knelpunt in de stad Geel. Blijkbaar werden al die knelpunten 
opgelijst, ik denk dat het ook voor de toekomst interessant is dat de commissie, daarom niet 
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de knelpunten per stad en per regio krijgt, maar wel de principes die werden gehanteerd door 
de taskforce. Kunt u die oplijsting ook aan de commissie bezorgen? 

Voor de rest is het een hele uitleg geweest over het opzet en over de stappen die al werden 
gezet. U zegt dat u in het voorjaar nog zult landen met concrete voorstellen en een plan van 
aanpak om de procedures vlotter te laten verlopen, en wellicht hebt u daar nog heel wat werk 
mee. 

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord. 

Mevrouw Griet Smaers: Voorzitter, minister, ik ben blij dat er schot in de zaak komt en dat 
een aantal knelpunten op het terrein opgelost zullen worden. U verwees naar het probleem in 
Geel, grenzend aan Kasterlee, want het gaat om een fietspad tussen Geel en Kasterlee, en ik 
ben blij dat er ook voor dat concrete geval schot in de zaak zal komen. 

Verandert er iets aan de procedure op zich, op het terrein? Moeten de gemeenten nog op 
dezelfde manier een dossier opmaken? Hoe komt men uiteindelijk tot die fietspot? Ik begrijp 
dat module 13 nog blijft bestaan, maar misschien kan daar in de toekomst verandering in 
komen en wellicht wacht ik best de evaluatie af van die modules, van die convenants. Hoe 
gaat de procedure op het terrein concreet in het werk om uit die fietspot uiteindelijk de 
middelen te kunnen krijgen om op het terrein het project uit te voeren? 

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord. 

De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, minister, we hebben deze maand in Gent een 
fietsfonds opgericht. Het is ook een virtueel fonds bestaande uit de Vlaamse overheid, W&Z 
en AWV, Infrabel, De Lijn, de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen, want de provincie 
financiert inderdaad 40 percent van het fietspad als dat een onderdeel is van een 
fietsroutenetwerk. 

Minister, dit is inderdaad geen toeval, want als ik het goed begrijp, is wat u schetste in uw 
antwoord het model dat u aan het uitrollen bent over Vlaanderen. Het is een passend 
antwoord op de bestaande problemen. 

Minister Hilde Crevits: Mijnheer van Rouveroij, het is wel zo dat Gent ons gevolgd is, want 
zonder onze virtuele fietspot, was het daar niet mogelijk geweest. 

Mijnheer Reekmans, ik was misschien niet helemaal duidelijk, maar in feite houdt het 
fietsteam zich niet bezig met het vereenvoudigen van de moduleprocedures. Ik kom zo ook 
bij de opmerking van mevrouw Smaers. Over de modules werd de voorbije jaren al heel veel 
gediscussieerd, ook in de commissie. Als u mij vandaag vraagt of ze vereenvoudigd, 
opgesmukt en verbeterd moeten worden, dan is mijn antwoord “ja”. Als u me vandaag vraagt 
of ze allemaal overbodig zijn, dan zeg ik absoluut en formeel “neen”, want het is een zegen 
dat ze indertijd werden uitgevoerd. 

De VVSG en het Vlaams Parlement zijn daarbij betrokken. Zo wordt met de VVSG niet 
gepraat over de afschaffing van module 13. Men wil de module absoluut behouden. Er is een 
zeer goed samenwerkingsverband. Mijnheer Reekmans, wel is het zo dat we sommige zaken 
die vroeger goedbedoeld waren maar vandaag de realisatie van projecten in de weg staan, 
moeten opkuisen. Men is daar volop mee bezig. Ik hoop dat uiterlijk eind maart te kunnen 
doen. 

Mevrouw Smaers, pas als we die vereenvoudigde procedures hebben, kunnen we vooruit. 
Vandaag is het zo dat voor elk moduleproject een startnota en een projectnota nodig is. 
Sommige dossiers zijn echter zo evident dat dit eigenlijk niet nodig is. Een fietspad langs een 
rechte weg, zonder dat er alternatieven zijn, kan toch in één nota. Dat zou ons een half jaar 
doen winnen. Dat soort zaken zijn opgelijst, en dat wil ik zeker tegen het ogenblik dat het 
investeringsprogramma klaar is, realiseren. Hopelijk kan dat tegen einde maart. Maar dat 
moeten we samen de VVSG en de VVP doen, en niet van bovenaf opleggen. Zij moeten 
immers op het terrein aan de dossiers meewerken. 
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Wat minister Reynders betreft, is er uiteraard het Overlegcomité. In mijn antwoord zei ik ook 
dat er volgende week een ambtelijk overleg plaatsvindt. Ik laat die bijeenkomst doorgaan. Ik 
weet dat ik met deze kwestie naar het Overlegcomité kan. Er is een samenwerkingsprotocol, 
en dat kan worden opgezegd, maar de zaak moet dan wel samen worden opgelost. Toegang 
verkrijgen tot de patrimoniumdocumentatie vereist hoogstwaarschijnlijk geen regelgevend 
initiatief. We moeten er gewoon voor zorgen dat dit een prioriteit wordt. Als blijkt dat 
volgende week het overleg niet tot resultaten leidt, dan zal ik doen wat moet worden gedaan. 

Wat het fietsteam betreft, zijn er mensen die zeggen dat het in het verleden fout is gelopen. Ik 
durf dat niet te beweren. In het verleden zijn er middelen opzijgezet en vrijgemaakt. Dat is 
goed, maar niet alle dossiers werden uitgevoerd. Voor 70 percent heeft dat te maken met 
vertragingen wegens aanslepende onteigeningen, voor 30 percent met andere zaken. 

De heer Sas van Rouveroij: Verwijst u nu naar die 265 miljoen euro? 

Minister Hilde Crevits: Het gaat inderdaad over het bedrag dat vroeger is vastgeklikt. 

Voor 70 percent heeft dat dus te maken met onteigeningen. Maar er is ook het feit dat in 
2001, toen de dossiers zijn vastgelegd, de gemeenten nog geen mobiliteitsplan moesten 
hebben. Men stelde toen bijvoorbeeld dat men een fietspad wou, maar jaren later vond men 
dat niet altijd een goede beslissing meer. Die zaken zijn opgelijst, en als ik me niet vergis, 
heeft de commissie die oplijsting ook gehad. 

Er zijn dus altijd middelen voor het fietsbeleid uitgetrokken, maar men moet prioriteiten 
vastleggen. Ik werk al 2 jaar heel hard aan een volwassen fietsbeleid door het een eigen plaats 
te geven. Dat impliceert dat men een investeringsprogramma heeft, men samen stappen 
vooruit probeert te zetten en dat de middelen worden gebundeld en gecoördineerd worden 
aangewend. 

Wat de putten in de fietspaden betreft, wil ik eerst opmerken dat ik 2 jaar geleden voor het 
eerst de staat van de fietspaden heb laten controleren. U hebt me toen bekritiseerd. Ik zei toen 
in de plenaire vergadering nogal fier dat dit met de fiets gebeurt. Vroeger deed men dat van 
ver, maar nu gebeurt dat dus echt heel fysiek. Er wordt voorts niet alleen opgemeten, maar 
ook ingegrepen. Er lopen nog altijd klachten binnen, maar ik heb nu toch voor het eerst, 
ondanks de harde winter, felicitaties gekregen van mensen die zeggen dat ze nu toch 
sneeuwruimers aan het werk zien. 

De heer Filip Watteeuw: Ik heb er in elk geval niet veel gezien. 

Minister Hilde Crevits: U hebt misschien niet goed gekeken. 

De heer Filip Watteeuw: Toch wel, ik rij met de fiets. 

Minister Hilde Crevits: Er zijn langs de gewestwegen heel wat machines ingezet. Kijkt u 
maar eens hoeveel veegmachines de afgelopen jaren door de gemeenten zijn besteld, met 
subsidies van het Vlaamse Gewest. En die kunnen ook bij OVAM worden ingezet. 

De heer Filip Watteeuw: Soms gebruikt men die veegmachines gewoon niet. Gent gebruikt 
ze niet. 

Minister Hilde Crevits: Voor wie in de hemel gelooft, is de hemel het ideaal. Maar ik ben 
heel formeel: we boeken vooruitgang. Ik ken geen enkele gemeente die fietspaden niet 
belangrijk vindt. Ik zorg ervoor dat ook waterwegbeheerders aan het fietsbeleid meewerken 
en missing links in de fietsroutenetwerken helpen wegwerken. Dat is een beleid dat we de 
komende jaren aanhouden. 

Ik besef zeer goed dat er nog werk aan de winkel is. Maar de aanpak en de realisaties op het 
terrein zijn wat mij betreft positief. 

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord. 
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De heer Peter Reekmans: Het is positief dat ik u hoor zeggen dat u de regelgeving 
betreffende module 13 met de VVSG zult bekijken. De toestand betreffende module 11 is 
even dramatisch. Ik wens u alle succes met uw fietsteam. Maar als u de regels op het vlak van 
verbreding en andere bijna niet-toepasbare regels voor beide modules niet afschaft, dan zullen 
we geen vooruitgang boeken. Ik hoop dus dat daar snel werk van wordt gemaakt. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van de heer Sas van Rouveroij tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de minimale dienstverlening binnen 
het openbaar vervoer 

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord. 

De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, minister, collega’s, sociale conflicten die gepaard 
gaan met stakingen bij aanbieders van openbare diensten – waaronder aanbieders van 
openbaar vervoer – veroorzaken veel overlast en kosten bij de rechtstreekse gebruikers, en 
ook overlast en ergernis bij de samenleving in haar geheel. Ik wil vooraf beklemtonen dat het 
stakingsrecht op zich niet ter discussie staat. Maar het moet wel in verhouding tot het 
beoogde doel worden aangewend. Het gebruik ervan moet worden afgewogen tegenover een 
aantal fundamentele rechten van de burgers en ook tegenover het algemeen belang. 

Ik heb voor de goede orde even het Europees Sociaal Handvest ter hand genomen. Ik citeer 
kort de rechtsleer betreffende artikel 31: “Artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest 
bepaalt dat beperkingen aan het stakingsrecht kunnen worden opgelegd voor zover die bij wet 
zijn geregeld en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen en voor de bescherming van de openbare orde, de 
nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden.” Laat ons binnen die contouren 
bewegen. Zo hoort het, maar dan moet de discussie ook worden gevoerd. 

We zijn op dat vlak niet de eersten die zich vragen stellen. Er zijn Europese landen die ons 
zijn voorgegaan en ter zake regelgeving hebben uitgewerkt: Spanje, Italië, Portugal, 
Hongarije en sinds kort ook Frankrijk. Al die landen erkennen uiteraard het stakingsrecht, 
maar ze hebben een en ander geregeld. 

Ik verwijs ook naar de beleidsbrief Overheidsbedrijven 2008 van toenmalig en sinds een 
tijdje weer opnieuw minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte. Daarin zegt ze: “Via 
sociaal overleg wil ze een afsprakenkalender tot stand brengen voor de continuïteit van de 
dienstverlening, en dit voor het einde van de zomer van 2008.” 

Dit streven van de minister heeft natuurlijk een welbepaalde aanleiding gehad. De minister 
wilde vooral een regeling treffen met betrekking tot de onaangekondigde stakingen bij de 
NMBS. Die onaangekondigde stakingen verstoorden de dienstverlening. De NMBS kon 
hierover niet tijdig communiceren. Dit zorgde natuurlijk voor irritatie bij de klanten. De 
NMBS heeft hierdoor heel wat imagoschade opgelopen. Mutatis mutandis geldt dit eigenlijk 
ook voor De Lijn. Die wilde acties hebben het spoor helemaal ontregeld. 

Er is een akkoord tot stand gekomen. Dit akkoord bestaat eigenlijk uit drie punten. Ten 
eerste, werkonderbrekingen moeten voldoende lang op voorhand worden aangekondigd. Ten 
tweede, aangekondigde stakingen leiden tot het starten van een specifieke overlegprocedure. 
Ten derde, als de regels inzake het sociaal overleg niet worden gevolgd, is de afwezigheid op 
de werkvloer onregelmatig. Dit kan tot tuchtsancties leiden. Er is slechts één uitzondering op 
deze regel. Indien een intersectorale actie wordt afgekondigd, kunnen vakbonden zich 
onmiddellijk namens de NMBS aansluiten. 

Dit akkoord vermeldt in feite geen minimale dienstverlening. Volgens de heer Haek was dit 
de doelstelling van de onderhandelingen ook niet. De doelstelling was het vinden van een 



Commissievergadering nr. C136 – OPE11 (2009-2010) – 25 februari 2010 

 

13

remedie voor de slechte naam die de NMBS ten gevolge van onaangekondigde 
werkonderbrekingen krijgt. De NMBS wilde hier een remedie tegen vinden en wilde 
vermijden nog onverwacht te worden gepakt. 

Ik wil hier ook vermelden dat het opleggen van een minimale dienstverlening een risico 
inhoudt. Aangezien de kwalijke gevolgen van een dergelijke actie beperkt blijven, zouden we 
op die manier de actie ten gronde kunnen stimuleren. Dit betekent dat we de tijdsduur van een 
staking zouden kunnen verlengen. Aangezien er een minimale dienstverlening is, zouden de 
gevolgen immers minder problematisch zijn. Indien we een initiatief nemen, moeten we 
opletten dat we niet het omgekeerde bereiken van wat we willen. 

Minister, kunt u een overzicht geven van de stakingen die het afgelopen jaar bij De Lijn 
hebben plaatsgevonden en die een impact op de dienstverlening hebben gehad? Bent u 
voorstander van een regeling waarbij de continuïteit van de dienstverlening in het geval van 
een staking wordt gewaarborgd? Zo ja, bent u dan bereid om dit punt tijdens de onderhande-
lingen over een nieuwe beheersovereenkomst in die beheersovereenkomst te plaatsen? Ik 
vind dat we als Vlaamse Regering of als politici moeten vermijden zelf die minimale 
dienstverlening te definiëren. De invulling hiervan is een zaak van de sociale partners. Als 
politicus of als verantwoordelijk minister moet u zich de vraag stellen of u de continuïteit van 
de openbare dienst gegarandeerd wil zien. Indien dit het geval is, denk ik dat die opdracht in 
de beheersovereenkomst moet worden vervat. 

De voorzitter: Mijnheer van Rouveroij, ik wil even iets verduidelijken. Ik heb uw vraag om 
uitleg eerst onontvankelijk verklaard. U peilt nu naar de intenties van de minister. Ik wijs hier 
bepaalde vragen om uitleg af omdat ze naar dergelijke intenties peilen.  

U mag hier natuurlijk zeggen wat u wilt. U stelt hier echter andere vragen dan in uw 
oorspronkelijke tekst. U voegt een vraag toe. (Opmerkingen van de heer Jan Roegiers) 

De heer Sas van Rouveroij: In dat geval zal ik mijn vraag herformuleren en houd ik me aan 
de vragen zoals ik ze schriftelijk heb gesteld. 

De voorzitter: De minister antwoordt enkel op wat wij naar het kabinet doorsturen. 

De heer Watteeuw heeft het woord. 

De heer Filip Watteeuw: Voorzitter, ik begrijp de bekommernis van de heer van Rouveroij. 
Het is opvallend dat stakingen bij het openbaar telkens de mensen treffen die er eigenlijk niet 
bij betrokken zijn. De mensen die zouden moeten worden getroffen, worden niet rechtstreeks 
geraakt. De vakbonden willen de werkgever raken of de raad van bestuur duidelijk maken dat 
er een zeker ongenoegen is. De reiziger krijgt elke keer de moeilijkheden. Dit is een zeer 
frustrerende ervaring. Telkens ik tijdens een staking in het station loop, merk ik dat mensen 
die niet op de hoogte zijn, met een staking worden geconfronteerd. Dat leidt tot ongenoegen. 

De vraag is wat we hieraan kunnen doen zonder het stakingsrecht in te perken. Een minimale 
dienstverlening vormt niet de totale oplossing voor het probleem. 

Ik ben nog personeelsverantwoordelijke van een ziekenhuis geweest. Ik heb toen zelf 
stakingen met een minimale dienstverlening meegemaakt. Dat leidt tot de nadelige situaties 
die de heer van Rouveroij heeft aangehaald. 

Ik wil hier nog iets ter overweging meegeven. Indien het personeel van de NMBS staakt, zou 
De Lijn misschien een gedeelte van de dienstverlening kunnen overnemen. Zeker op de grote 
lijnen zou dit interessant zijn. (Opmerkingen) 

Van Gent naar Brussel zou dit nog gaan. Van Kortrijk naar Brussel lijkt me te ver. 
(Opmerkingen) 

Minister, u zou dit misschien eens kunnen overwegen. Een volledige overname van de 
dienstverlening zal niet mogelijk zijn. Ik zou graag horen hoe u tegenover dit voorstel staat. 
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De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord. 

De heer Jan Roegiers: Voorzitter, het discours van de heer van Rouveroij is natuurlijk 
gekend. Dit is al lang een liberaal stokpaardje. We hebben hier in het verleden, ook tijdens 
plenaire vergaderingen, al vaak over de minimale dienstverlening gediscussieerd. 

Ik vind dat deze vraag om uitleg net op tijd wordt gesteld. Minder dan een uur geleden heb ik 
een sms van De Standaard gekregen. Blijkbaar zullen de winkels van Carrefour zaterdag 
dicht zijn. Ik veronderstel dat niemand in deze zaal dit vreemd vindt. Ik vermoed zelfs dat 
veel aanwezigen vinden dat de werknemers van Carrefour groot gelijk hebben. Nochtans 
zullen een aantal mensen komende zaterdag hun vertrouwde Carrefour-winkel niet kunnen 
bezoeken. (Opmerkingen) 

Sommige mensen houden zich aan de winkel waar ze gewoonlijk naartoe gaan. Ze doen dit 
om wie weet welke reden. Misschien sparen ze puntjes. In elk geval vindt niemand deze 
staking vreemd. 

Als het om een staking bij het openbaar vervoer gaat, stelt iedereen plots het stakingsrecht in 
vraag. Dan wordt er gewag gemaakt van een minimale dienstverlening. We vinden dat niet 
aan het stakingsrecht mag worden geraakt. Wie voor een minimale dienstverlening pleit, wil 
het stakingsrecht eigenlijk uithollen. 

Ik neem aan dat de vraag van de heer van Rouveroij enigszins polemiserend is bedoeld. Hij 
vraagt de minister of ze het eens is met de stelling dat dit in de beheersovereenkomst moet 
worden opgenomen. We zullen straks horen wat de minister hiervan vindt. Ik wil echter 
duidelijk zijn: zolang wij in de Vlaamse Regering zitten, komt dat niet in de beheers-
overeenkomst. (Opmerkingen) 

Dat is duidelijk. Het komt er niet in. (Rumoer) 

De heer Watteeuw vraagt of De Lijn in de plaats van de NMBS zou kunnen rijden. Dat zou 
een suggestie kunnen zijn. Ik wil er echter op wijzen dat de bonden elkaars acties nooit zullen 
ondergraven. 

Persoonlijk ben ik geen voorstander van wilde stakingen. Als er gestaakt wordt bij het 
openbaar vervoer, moet het op voorhand worden aangekondigd. Ik vind het niet aanvaardbaar 
dat mensen van hun werk niet meer naar huis kunnen omdat ze niet verwittigd zijn. Maar dat 
is een persoonlijk standpunt. Namens de fractie zeg ik heel duidelijk dat wij er niet voor zijn 
om aan het stakingsrecht te tornen. 

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord. 

Mevrouw Sophie De Wit: Het is balanceren op een slappe koord. Het uitgangspunt moet een 
goede basismobiliteit op het openbaar vervoer zijn. Heel belangrijk is het imago van 
betrouwbaarheid. Je moet daar realistisch in zijn. In dat kader kan ik begrip opbrengen voor 
het principe van de minimale dienstverlening. Het verschil met Carrefour is dat het gaat over 
overheidsgeld. Het gaat over openbare dienstverlening. Dat is iets anders dan een groot 
bedrijf. We hebben bovendien een monopolie. Als Carrefour staakt, kun je nog naar een 
andere supermarkt. Maar bij De Lijn is dat moeilijk. Er is een overheidsmonopolie. Een ander 
aspect is het stakingsrecht. Dat is uiteraard een belangrijk recht, maar zoals elk recht wordt 
het begrensd door andere rechten: het recht op arbeid, op vervoer, op mobiliteit en dergelijke. 
Het is dus balanceren op een slappe koord. 

Als je de minimale dienstverlening wil garanderen, heb je een probleem bij de praktische 
uitwerking. Misschien moeten we kijken naar alternatieven. Het is heel belangrijk dat we een 
staking voor zijn, dat we preventief te werk gaan. Misschien volstaan de huidige procedures 
bij De Lijn qua sociaal overleg en conflictmodel niet en moeten die worden herbekeken. Ik 
durf ook te suggereren dat we het alternatief van de betaalstaking zouden onderzoeken. Nu 
staat er in het reglement dat ze de vervoersbewijzen moeten nakijken. Ze mogen ook niet in 
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de problemen komen omdat ze hun job niet uitoefenen. Maar misschien moeten we dat eens 
nakijken. 

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord. 

Mevrouw Karin Brouwers: Ik wou net hetzelfde zeggen als mevrouw De Wit. Een 
Carrefour is geen openbare dienst. De vakbonden hebben een stakingsrecht en zouden 
daarmee voor de reiziger, het onschuldige slachtoffer, wat creatiever kunnen omspringen. 
Goed, het is misschien niet aan ons om daarover een oordeel te hebben. Een betaalstaking, 
dat vind ik nu eens sympathiek: een dagje gratis op het openbaar vervoer. 

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord. 

De heer Jan Penris: Het is al ver gekomen als ik moet proberen een nuance aan te brengen. 
Ik begrijp de verzuchtingen van bepaalde mensen die een staking organiseren. Ik ben geen 
verdediger van het vakbondswezen dat misbruik maakt van zijn machtspositie en zeker niet in 
de openbare dienstverlening. Ik weet dat wanneer de mensen bij De Lijn overgaan tot een 
staking, zij daarvoor heel gegronde redenen hebben. Ik ken heel wat chauffeurs bij De Lijn. U 
kent er uiteraard meer, voorzitter, want u komt uit die sector. Ik ken zelfs heel wat bij de 
vakbond aangesloten chauffeurs, en ook niet bij de vakbond aangesloten chauffeurs. Voor zij 
tot zo’n maatregel overgaan, is er al heel wat gebeurd. 

Er zijn stakingen en stakingen. Er zijn stakingen waar de klant begrip voor heeft. Als er 
veiligheidsincidenten zijn geweest en de chauffeurs leggen spontaan het werk neer, dan heeft 
de klant daar alle begrip voor, want hij of zij is op dat moment in hetzelfde bedje ziek. Als het 
gaat over sociale eisen van chauffeurs of medewerkers van De Lijn, heeft de klant daar 
minder begrip voor. Dan vraagt die of die niet kan rekenen op een minimumdienstverlening. 
Tenslotte is het een openbare dienstverlening die door ons allemaal wordt betaald. Dat is een 
heel ander verhaal dan de Carrefour. 

Maar dan moet je ook de consequenties van zo’n voorstel durven in te schatten, mijnheer van 
Rouveroij. Dan moet je zeggen dat we als overheid bereid zijn om tot opeisingen over te gaan 
mocht dat nodig zijn. Dat is een stap die geen enkele overheid graag zet. 

We moeten voorzichtig zijn in sociale conflicten – het is jammer dat ik dat hier moet brengen 
– want alle partijen hebben gerechtvaardigde belangen te verdedigen. Ik denk niet dat er veel 
klachten zijn over onregelmatige stakingen bij De Lijn of onregelmatige wilde acties. Als er 
actie werd gevoerd bij De Lijn, dan had ik de indruk – en ik ben geen vriend van de 
vakbonden – dat hun acties gerechtvaardigd waren en dat er aan die acties een lang 
voortraject is voorafgegaan. 

Minister, dan moet u wel uw verantwoordelijkheid opnemen. Als er acties worden gevoerd 
naar aanleiding van sociale eisen, dan moet u nagaan of die gerechtvaardigd waren, of wij 
genoeg hebben gedaan om al dan niet op de eisen in te gaan en of we genoeg argumenten 
hebben aangebracht om de actievoerders van ons gelijk te overtuigen. 

De heer Sas van Rouveroij: Ik wil nog even reageren op het opeisingsrecht van de overheid. 
Ze kan dat doen voor de private sector, op basis van de wet van 1948. Het is heel 
merkwaardig dat zo’n wet niet bestaat voor de overheid. Dat is vreemd. Het opeisingsrecht 
ten opzichte van de private sector bestaat dus wel. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, collega’s, een aantal elementen uit mijn antwoord zijn al 
meegedeeld. Ik denk dat mevrouw De Wit het heel mooi heeft samengevat. Het is een balans 
die moet worden gevonden tussen allerhande belangen. 

De Lijn heeft in 2009 over heel Vlaanderen gestaakt op 8 en 9 mei 2009. Daarnaast zijn er 
nog vijf stakingen of acties geweest met een regionale impact. Dat is de balans voor 2009. 
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U vroeg naar de regelgeving en het kader. Mijnheer van Rouveroij, uw laatste opmerking is 
eigenlijk mijn start. De minimale dienstverlening is federaal geregeld bij wet betreffende de 
prestaties van algemeen belang in vredestijd. Die wet is van 19 augustus 1948. Er is daarin 
geen minimale dienstverlening voor het openbaar vervoer of voor de openbare sector 
uitgewerkt. 

Dat betekent dat de wijze waarop het debat over minimale dienstverlening wordt gevoerd, 
aan de sociale partners wordt overgelaten. Bij De Lijn is een afsprakenkader tot stand 
gekomen vanuit de bekommernis dat sociale conflicten aan de onderhandelingstafel moeten 
worden uitgevochten en dat er procedures moeten worden afgesproken vooraleer er tot een 
staking kan worden overgegaan. Een staking is dus het ultieme wapen en het eindpunt na een 
hele procedure. 

De afspraken zijn ook gemaakt bij de andere openbarevervoermaatschappijen. Ze bestaan dus 
niet alleen bij De Lijn, maar ook bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te 
Brussel (MIVB) en bij het Transport En Commun (TEC). Ze bestaan ook bij de NMBS. 

De Lijn kiest dus duidelijk voor die aanpak. Er zijn een aantal afspraken gemaakt binnen de 
cao’s die van toepassing zijn. De doelstelling is om zoveel mogelijk stakingen te vermijden. 

Je moet er dus niet alleen voor zorgen dat het sociaal overleg alle kansen heeft, maar ook dat 
de reiziger tijdig wordt gewaarschuwd bij een eventuele staking. Diegene die gebruik wil 
maken van het aanbod, moet het op tijd weten. Er zijn dus twee kanten aan de medaille: een 
heel traject afleggen voor men tot actie komt en als er een actie komt, moet iedereen het tijdig 
weten. 

In de praktijk betekent dat dat een mogelijke stakingsactie moet worden voorafgegaan door 
een stakingsaanzegging. De duur van deze stakingsaanzegging bedraagt minimaal 14 
kalenderdagen. Na het indienen van een stakingsaanzegging en ongeacht het overleg dat 
vooraf plaatsvond, moet de werkgever een nieuw overleg organiseren om tot een verzoening 
te komen. 

Gelet op die overlegprocedure, is het onwaarschijnlijk dat een stakingsactie zich bijvoorbeeld 
in de loop van de dag zou voordoen. Dat zou pas erg zijn: je gaat ’s morgens met de bus naar 
het werk, en ’s avonds kun je niet meer terug. Dergelijke zaken moeten zo veel mogelijk 
vermeden worden. Maar de procedure en de gemaakte afspraken zorgen ervoor dat dat 
normaal niet zou mogen gebeuren. Indien dat toch het geval zou zijn, dan wordt, omwille van 
de veiligheid, alles in het werk gesteld om de klanten die ‘s morgens naar hun bestemming 
werden gebracht, ook te laten terugkeren. 

De aangekondigde stakingen worden in de media aan de klanten bekendgemaakt. Daarnaast 
wordt gebruik gemaakt van onder andere de website van De Lijn, het passagiers-
informatiesysteem aan de busstations met de melding wanneer de staking zal plaatsvinden, en 
uiteraard kan ook telefonisch allerhande informatie worden opgevraagd. 

Collega’s, het sociale overleg dat op dit eigenste moment aan de gang is, moet wat mij betreft 
alle kansen krijgen. Ik heb ook het gevoel dat dat met de nodige volwassenheid benaderd 
wordt door alle partners die aan de tafel zitten. 

Mijnheer van Rouveroij, wat betreft de spontane stakingen, heeft men bij de NMBS 
inderdaad dezelfde regeling. Het geldt dan blijkbaar ook als een dag afwezigheid, behalve als 
het nadien door de vakbond erkend wordt. 

Ik voel weinig behoefte om daar nu zwaar in te gaan veranderen. De cao-afspraken bestaan, 
en ze worden met de nodige zin voor verantwoordelijkheid gebruikt. Voor mij is dat goed. 

Collega’s, ik wil u nog een paar zaken meegeven. Het zijn dus niet mijn persoonlijke 
meningen, maar zaken om over na te denken. Als u vindt dat er een minimale dienstverlening 
moet zijn, dan wens ik u alvast veel succes met een aantal oefeningen die u op dat moment 
moet doen. Er moet om te beginnen een afweging worden gemaakt. Enerzijds heb je het 
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stakingsrecht, en anderzijds de wet van 19 augustus 1948, die zegt dat een minimale 
dienstverlening inhoudt dat aan de ‘vitale behoeften’ wordt voldaan. Als dat gaat over een 
minimale dienstverlening bij brandweer, politie, ziekenhuizen en zorginstellingen, kan ik mij 
daar wel iets bij voorstellen. Maar wat is de ‘vitale behoefte’ bij het openbaar vervoer? Het is 
niet gemakkelijk om dat te gaan definiëren. De Prestatiewet zou dan zeggen dat de sociale 
partners dat moeten bepalen. Ik heb mij eens laten informeren over wat een vitale behoefte is. 
Dat moet dus gaan over iets essentieels, iets vitaals, iets wat in een democratische 
samenleving onontbeerlijk is. 

Als je die vitale behoefte dan gedefinieerd hebt, moet je daar je minimale dienstverlening aan 
koppelen. Dat wil dan zeggen dat je er bijvoorbeeld een percentage gaat opkleven: welke 
bussen laat je uitrijden, welke niet? Alle bussen waar een parlementslid op zit wel, en de 
andere niet? (Opmerkingen/Gelach) 

Ik geef dat maar mee als gedachtesprong. Wat is die minimale dienstverlening precies? En 
dan kom je bij de praktische uitvoering daarvan. Stel dat je beslist om één bus te laten rijden 
tijdens de spits. Ik zie al die mensen al voor mij die op die ene bus willen stappen. Wat zal 
men dan zeggen? Wie mag er in de spits dan op die bus? 

De vraag is interessant. En ik heb de inspanning geleverd om er even op door te gaan. Maar 
in wezen komt mijn antwoord hierop neer. Sociaal overleg bestaat. Men moet daar 
verantwoord mee omspringen. De heer Penris heeft gelijk dat een minister zijn of haar 
verantwoordelijkheid moet nemen. En als men voelt dat er iets gaande is moet men proberen 
daarmee om te gaan. Maar dat is niet enkel de taak van de minister. De Lijn is een autonoom 
bedrijf, het is ook haar taak. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. 

Het overleg moet zo goed mogelijk verlopen. En als dat goed verloopt, is zelden of nooit een 
staking nodig. Zolang men zijn verantwoordelijkheden opneemt – en dat is vandaag het geval 
– heb ik echt geen zin om hier dieper op in te gaan. 

Mijnheer Roegiers, ik heb uw uitspraken gehoord, vandaag heb ik geen behoefte om te 
dreigen. Ik heb vandaag al gejogd, en wellicht ben ik daarom in een zeer goed humeur. Maar 
dit is een thema dat niet eenvoudig is, en dat is zeker zo als het op het openbaar vervoer 
wordt toegepast. 

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord. 

De heer Sas van Rouveroij: Ik onthoud uit uw antwoord dat u waarde hecht aan de 
continuïteit van de openbare dienstverlening, maar het begrip ‘minimale dienstverlening’ niet 
wilt hanteren. U ervaart op dit ogenblik geen problemen. De praktijk geeft u gelijk, denk ik, 
want mijn vraag over het aantal incidenten in 2009 was een retorische. Ik wist dat ze beperkt 
in omvang waren. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen, en ‘gouverner, c’est prévoir’. 
Mijn vraag was in die zin ook bedoeld als een voorbereiding van die beheersovereenkomst. 

Ik begrijp dat u zich afvraagt hoe het begrip ‘minimale dienstverlening’ moet worden 
ingevuld. Ik herhaal wat ik daarjuist zei: laten we dat vooral zelf niet doen. Laat dat over aan 
de sociale partners. Ik kan u zeggen dat de NMBS die oefening heeft gemaakt, maar 
uiteindelijk niet heeft gefinaliseerd. Wellicht is dat daar dus niet succesvol afgerond. Op een 
bepaald ogenblik heeft men overwogen om ‘minimale dienstverlening’ te definiëren als de 
instandhouding van het net tegen een normale frequentie tussen 6u en 10u en tussen 15u30 en 
19u30. Dat zijn de spitsuren dus. Dat is een mogelijke definitie, maar daarover heeft men 
geen akkoord bereikt. Maar het is juist dat alles staat of valt met de kwaliteit van het sociaal 
overleg: als dat goed is, zullen er zich geen problemen voordoen. 

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord. 

Mevrouw Karin Brouwers: Ik denk dat het ongeveer 2 jaar geleden is dat er zich nog een 
wilde staking heeft voorgedaan. Ik herinner me dat toen mijn eigen kinderen aan de 
schoolpoort stonden en niet met de bus naar huis konden. Ik vernam dat midden in de dag. 
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We moeten dat echt vermijden. Toen is over een nieuwe cao onderhandeld. Die is goed 
aangekondigd en alles is normaal afgehandeld. Samen met iedereen hoop ik dat het zo blijft. 
Die cao heeft er alleszins voor gezorgd dat men wellicht niet meer tot wilde stakingen zal 
overgaan. 

Minister Hilde Crevits: Het is van belang nogmaals duidelijk te benadrukken dat de sociale 
partners het altijd eens moeten worden. Zij beseffen dat men niet lichtzinnig met het 
stakingswapen mag omspringen. Wie dat doet, verliest zijn geloofwaardigheid. Als er elke 
week een staking in het openbaar vervoer in Vlaanderen uitbreekt, dan verliest dat openbaar 
vervoer zijn goede naam. Je moet dat dus sparen als ultiem wapen. ‘Gouverner, c’est 
prévoir’: stel dat er tussen nu en één jaar een staking komt, dan is het voor mij gewoon van 
belang dat wij het sociaal overleg en de middelen die er zijn zo goed mogelijk gebruiken. Als 
het dan zover komt, moet je ervoor zorgen dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd is. 
Dan moet je de procedures zeer goed volgen. De procedures en afspraken bestaan, de cao’s 
bestaan. De zaken die ik wil bereiken en die wij allemaal willen, zijn door die procedures 
gewaarborgd. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van de heer Filip Watteeuw tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het terugschroeven van het gratis 
Dina-abonnement 

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord. 

De heer Filip Watteeuw: Voorzitter, minister, collega’s, het was Steve Stevaert in zijn grote 
dagen die deze maatregel invoerde. Hij wou mensen stimuleren om op een positieve manier 
de overstap te maken naar duurzame mobiliteit, naar het openbaar vervoer. Hij stelde voor dat 
mensen en gezinnen die de nummerplaat van hun auto inleveren, als beloning een 
abonnement krijgen. Ze konden dat abonnement ook verlengen, tweemaal zelfs. Ze kregen 
maximaal voor 3 jaar vervoer aangeboden. Op die manier wou hij dit stimuleren. Jaarlijks 
schreven daar toch zo’n 9000 mensen op in. Op zich lijkt dat niet zo veel, maar anderzijds is 
het ook niet verwaarloosbaar. Zo probeerde hij dat positief effect te krijgen. 

– De heer Dirk de Kort, ondervoorzitter, treedt als waarnemend voorzitter op. 

Tot mijn verbazing schroeft De Lijn die maatregel terug. De abonnementen bestaan nog wel, 
maar in plaats van twee maal een gratis verlenging, kan men na één jaar een abonnement 
krijgen met 50 percent korting, en dan houdt het op. Ik was verbaasd omdat de Vlaamse 
Regering altijd zegt dat ze de duurzame mobiliteit wil promoten. Ik vraag me dan ook af of 
dit niet haaks staat op het beleid, of het terugschroeven van het gratis Dina-abonnement niet 
ingaat tegen wat de regering zegt te willen realiseren. 

Ik vraag me ook af of dit de grote besparing is. Hoeveel denkt de Vlaamse Regering hiermee 
te besparen? Zou het niet aangewezen zijn op andere manieren te besparen, manieren die 
geen negatieve invloed hebben op de duurzame mobiliteit? 

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord. 

Mevrouw Karin Brouwers: Mijnheer Watteeuw, ik ben het deze keer absoluut oneens met 
u. Dit is een terechte terugschroeving van dit zeer ruim bemeten systeem van Dina-
abonnement. Als er moet worden bespaard in uw huishouden, dan gaat u toch ook eerst 
besparen op snoepjes, en dan misschien op brood, groenten of vlees. De minister heeft terecht 
de normale tarieven doen indexeren. Dat is al een kleine stijging. 

Ik zou het een beetje schandalig vinden hier niets aan te doen. Het is een zeer goed voorstel, 
dat ook wordt uitgevoerd. Ik vrees dat je hier een dead weight-effect hebt van bijna 100 
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percent. Dat betekent dat iemand die sowieso van plan was zijn auto weg te doen, daar 
bovenop een gratis abonnement krijgt. Dat heeft vooral gespeeld. Je maakt mij niet wijs dat 
iemand zijn auto zou wegdoen omdat hij dan een abonnement van De Lijn zou krijgen, of 
omgekeerd, dat hij zijn auto niet zou wegdoen als hij geen abonnement zou krijgen. 

Dat systeem biedt mogelijkheden tot ontduiking, ik wil nog niet spreken over misbruiken. Je 
krijgt dat abonnement niet als je je persoonlijke wagen wegdoet en daarna een firmawagen 
krijgt. Dat staat in het reglement. Hoe kan De Lijn dat in godsnaam controleren? Er is geen 
controle op. Er zijn zeker dergelijke gevallen geweest. Er zijn ook andere gevallen gekend 
van gezinnen waar de zoon bijvoorbeeld een wagen wil, maar die wordt op naam van de 
ouders gezet omdat de verzekeringen voor jongeren duurder zijn geworden. Na verloop van 
tijd wordt de zoon ouder en daalt de prijs van de verzekering. Hij neemt de auto van de ouder 
over. Dan doet de ouder zijn auto weg en krijgt een gratis abonnement. 

Het is een systeem waar misbruiken ingebakken zitten. Ik vind het heel goed dat de minister 
die regeling terugschroeft. Minister, wat mij betreft mag u verder gaan en mag u het zelfs 
afschaffen. Ik geloof niet in dit systeem. Ik wil u vragen wat de administratieve kosten zijn 
van dit hele systeem, waarbij mensen van De Lijn dat allemaal moeten opvolgen. Ik weet niet 
of u die cijfers bij hebt, maar ik zou ze graag kennen. Is geweten hoeveel Dina-
abonnementhouders na verloop van 3 jaar betalende permanente abonnementhouders zijn 
geworden? 

Het probleem is niet zozeer het autobezit, maar wel het autogebruik. Ik denk dat we dit 
verhaal zo kunnen samenvatten. 

Mijnheer Watteeuw, ik ben het voor een keer niet met u eens. Meestal hebt u vrij goede 
ideeën over openbaar vervoer, maar dit vind ik spijkers op laag water zoeken. Laten we dit 
systeem maar meteen terugschroeven. Men mag er wat mij betreft zelfs verder in gaan. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: De vraag verrast me wat, en ik zal u zeggen waarom. U weet dat dit 
bij de bespreking van de beleidsnota al aan bod is gekomen. Ik heb het nog eens laten 
opzoeken, want toen ik deze vraag kreeg, dacht ik meteen dat ik dat al ergens had gehoord. In 
het verslag van de bespreking staat dat mevrouw Brouwers vraagt om dit systeem te beperken 
en waarom. Over die opmerking van mevrouw Brouwers is toen weinig debat geweest. 

Mijnheer Watteeuw, ik ben het met u eens dat we de duurzame mobiliteit moeten promoten, 
maar ik ben het er niet mee eens dat de beslissing die nu genomen is, een negatief effect heeft 
op de duurzame mobiliteit. Ik ben het daar om een aantal redenen niet mee eens. 

Het gratis Dina-abonnement is niet afgeschaft, het blijft een van de maatregelen waarmee 
duurzame mobiliteit gepromoot wordt. Mensen die hun privéwagen schrappen, kunnen een 
gratis jaarabonnement van De Lijn krijgen. Wat hebben we gedaan? We hebben de looptijd 
van dat voordeel beperkt tot 2 jaar in de plaats van 3 jaar. Na 1 jaar gratis kan men het 
abonnement verlengen aan de helft van de prijs. Het is dus nog altijd een voordeel dat 2 jaar 
loopt. Het zijn dus nog altijd bijzonder gunstige voorwaarden om vertrouwd te raken met het 
openbaar vervoer. 

Ik verwijs naar de benchmarkstudie, die hier trouwens uitgebreid aan bod is gekomen, 
waaruit is gebleken dat het gratis openbaar vervoer eigenlijk niet de beslissende pull factor is 
om mensen naar het openbaar vervoer te trekken. Onderzoek van De Lijn bevestigt dat 
mensen hun nummerplaat vooral inleveren omdat het openbaar vervoer op dat ogenblik een 
interessant alternatief voor hen is. Dat is eigenlijk ook de bedoeling. Uit de bevraging blijkt 
dat het gratis abonnement niet de belangrijkste factor is. Deze maatregel zal mensen niet 
afschrikken. 

Ik zou hier ook even willen verwijzen naar andere vragen die vaak worden gesteld. Er wordt 
vaak om meer eenheid verzocht. In Brussel gebeurt het op een manier, en in Vlaanderen 
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gebeurt het op een andere manier. Ik heb dit niet afgeschaft. Het systeem bestaat ook in 
Brussel. We hebben de voorwaarden op elkaar afgestemd. Het systeem zit nu zo in elkaar dat 
iedereen in Brussel en in Vlaanderen van dezelfde voorwaarden geniet. Hiermee hebben we 
de zaak vereenvoudigd. 

Mijnheer Watteeuw, de prijs van een Omnipas, waarmee een reiziger gedurende een jaar op 
het hele net van De Lijn kan rijden, bedraagt in Vlaanderen 216 euro. Ik zou dit even met de 
prijs van een abonnement van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 
(MIVB) willen vergelijken. Daar betaalt een reiziger 473 euro. Het gaat dan natuurlijk om het 
eigen territorium van de MIVB. Dit zijn de prijzen. We hebben onze omstandigheden 
aangepast. Het is niet langer 3 jaar. Nu kan iemand 1 jaar gratis rijden en een tweede jaar aan 
halve prijs rijden. Die voorwaarden zijn beter dan wat de MIVB aanbiedt. 

We hebben getracht niet drastisch te snijden en de zogenaamde overshoot van deze maatregel 
om te vormen. Op die manier kan deze maatregel, zeker in het licht van de prijzen, alsnog een 
duurzaam effect hebben. 

Mevrouw Brouwers, ik heb de cijfers niet bij me. Het is uiteraard moeilijk in de hoofden van 
de mensen te kruipen. Dit geldt zeker als het om hun intenties gaat. Misschien moet u 
hierover nog eens een schriftelijke vraag stellen. Ik weet niet hoeveel het er precies waren. 
Volgens de heer Watteeuw waren het er 9000. Ik denk niet dat het cijfer ten gevolge van een 
beperkte wijziging van de voorwaarden drastisch zal veranderen. 

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord. 

De heer Filip Watteeuw: Voor ik even reageer, zou ik de minister erop willen wijzen dat ik 
ook had gevraagd hoeveel De Lijn met deze maatregel denkt te kunnen besparen. 

Minister Hilde Crevits: Het gaat om 420.000 euro. 

De heer Filip Watteeuw: Ik denk dat mevrouw Brouwers een beetje aan overshooting heeft 
gedaan. (Opmerkingen) 

Ik denk dat mijn vraagstelling vrij genuanceerd was. Ik denk niet dat ik me aanvallend heb 
opgesteld. Dat was in elk geval niet de bedoeling. 

Wat de besparingen betreft, heb ik meer moeilijkheden met de dienstregeling die plots, enkele 
weken voor de ingangsdatum, is teruggeschroefd. Ik heb meer moeilijkheden met bespa-
ringen die uiteindelijk in het aanbod van De Lijn snijden. Dit is van een andere orde. 

Het lijkt me duidelijk dat het systeem op zich niet ideaal was. Er waren wellicht misbruiken. 
Het systeem is soms gebruikt op een manier die niet met de bedoelingen strookt. Het klopt 
dat gratis openbaar vervoer niet het grote motief vormt om het openbaar vervoer te gebruiken. 
Ik zou trouwens willen vragen of dit systeem grondig is geëvalueerd. Het heeft een achttal 
jaar gedraaid. Er zijn toch wel wat middelen in geïnvesteerd. Het zou goed zijn dit eens te 
evalueren. 

Waar het vooral over gaat, is of dit nu het grote punt van besparingen is en het signaal dat 
gegeven wordt. Ik heb de indruk dat men er met deze maatregel niet meer voluit voor gaat. 
En dan stelt mevrouw Brouwers wel terecht de vraag dat als die maatregel voor een stukje 
wordt teruggeschroefd, of hij dan niet beter helemaal gestopt wordt. Dat dit maar 420.000 
euro oplevert, toont ook aan dat deze maatregel niet de grote, essentiële besparing is. 

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord. 

Mevrouw Karin Brouwers: Nu ben ik natuurlijk helemaal in de war gebracht, want ik dacht 
dat ik op het einde misschien een beetje aan ‘overshooting’ heb gedaan door voor te stellen 
om die maatregel dan ineens maar af te schaffen, maar nu zegt de heer Watteeuw dat ook. 

Eigenlijk ga ik wel akkoord met wat de minister daarover heeft gezegd, want als dat in 
Brussel zo is, is het beter dat het overal een beetje hetzelfde is voor de reiziger. Wij 
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Vlamingen reizen toch ook naar Brussel? Het is goed dat we dat overal in België een beetje 
op elkaar proberen af te stemmen. Ik begrijp dus dat de minister zegt dat ze overstapt op het 
systeem van Brussel. 

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord. 

De heer Ward Kennes: Voorzitter, aangezien het hoogste tarief voor zo’n abonnement 216 
euro is, denk ik dat de mensen die hun rekentoestel even bovenhalen en uitrekenen hoeveel ze 
besparen als ze hun auto effectief weg doen en niet alleen hun nummerplaat, en dus geen 
belastingen, geen onderhoud, geen verzekering en geen brandstof meer moeten betalen, ook 
makkelijk een jaarabonnement kunnen betalen. Op voorwaarde dat we de mensen goed 
informeren, zijn er veel goede redenen om het systeem stop te zetten. Het gaat niet meer om 
een Dina-abonnement, maar om een dino-abonnement, iets dat langzaam uitsterft en uit de 
tijd van Stevaerts gratis socialisme dateert. 

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord. 

Mevrouw Sophie De Wit: Ik wil me hier graag bij aansluiten, want de volgende opmerking 
werd nog niet gemaakt. Het is wel goed dat men een aanzet wil geven om mensen naar het 
openbaar vervoer te lokken, maar wat met al die trouwe abonnementshouders die deze 
korting niet krijgen? Zij betalen jaarlijks de volle pot en krijgen die korting niet. We moeten 
dat in het achterhoofd houden, want die mensen opteerden uit eigen beweging voor een 
abonnement. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: U weet dat er een overleg loopt met het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest en met Wallonië. We gaan naar een éénticketsysteem. Er worden wel inspanningen 
geleverd. We willen tot meer uniformiteit komen. We gaan eerst de voorwaarden van 
Vlaanderen en Brussel gelijkstellen. 

Mijnheer Watteeuw, mevrouw Brouwers, mijnheer Kennes, een evaluatie is nuttig. We willen 
proberen de motieven te achterhalen. Dat wordt dan beter overal gedaan, zodat we samen de 
beslissing kunnen nemen om daarrond te werken. Een tijdje geleden werd hier een vraag 
gesteld over ecocheques. Men vroeg waarom dat niet kon. Ik heb geantwoord dat we 
daarover zouden praten. Het overleg loopt nog. Vandaag of morgen wordt daarover een 
beslissing genomen, en die zal dan overal min of meer gelijk zijn. Dit is een goede stap naar 
gelijkschakeling. Ik ben gerust bereid, zeker als dat hier gevraagd wordt, om daarvan een 
evaluatie te laten maken. Dat gebeurt het best samen met Brussel. 

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord. 

De heer Filip Watteeuw: Mijn vraag was zeker niet bedoeld als aanklacht. Voor mij is de 
vraag hoe we de mensen van de automobiliteit naar het openbaar vervoer en andere duurzame 
mobiliteitsvormen krijgen. Dit is een van de weinige maatregelen die echt gericht was op die 
overstap. Over de zin daarvan kan inderdaad worden gediscussieerd. Het gaat erom hoe we 
dat in het vervolg gaan doen. Met de besparingsmaatregelen voor De Lijn kunnen we geen 
extra dienstverlening aanbieden om mensen tot het openbaar vervoer te verleiden. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 


