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Waarnemend voorzitter: mevrouw Marleen Van den Eynde

Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over geluidsoverlast in de bioscoop
- 581 (2010-2011)

De voorzitter: Ik wens iedereen van harte het beste voor het nieuwe jaar, veel persoonlijk
succes, maar vooral een goede gezondheid.

De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Voorzitter, minister, op 9 oktober ging een 17-jarig meisje naar de
bioscoop, naar de film Inception. Ze kwam terug met ernstige gehoorschade. Het meisje volgt
momenteel haar lessen met oordopjes en heeft voortdurend last van oorsuizen.

Naar aanleiding van dit incident liet de Vlaamse vereniging voor oorsuizen en overgevoelig-
heid voor externe geluiden, de Vlaamse Tinnitus en Hyperacusisvereniging (VLATI),
geluidsmetingen uitvoeren bij de film Inception in een bioscoop van de Kinepolisgroep en in
een bioscoop van de UGC-groep. De resultaten waren onthutsend. Er werden talloze pieken
gemeten van 118 decibel. Ik wil graag even de vader van het meisje citeren: “Je stuurt je kind
kerngezond naar een film en ze komt potdoof terug.”

We hebben hier met een ernstig probleem te maken, zeker als we de decibels vergelijken met
wat er op concerten en festivals als regel wordt gehanteerd. Afgelopen zomer hebben heel
wat festivalbazen een geluidscharter ondertekend waarbij ze uitgaan van een maximale
drempel van 103 decibel. Voor fuifzalen bedraagt de maximale geluidssterkte 90 decibel. In
de bioscoopzalen kan het er tegenwoordig blijkbaar veel luidruchtiger aan toe gaan dan op
festivals en in fuifzalen, hoewel onderzoek heeft aangetoond dat gehoorschade al ontstaat als
iemand langere tijd wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van boven de 90 decibel.
Landen zoals Zwitserland en Frankrijk hebben daarom ook wetten die het maximumgeluid in
de bioscoopzalen vastleggen. Ik stel vast dat ook bij ons de sector zelf vragende partij is voor
een duidelijke wetgeving.

Minister, vandaar enkele vragen. Bent u op de hoogte van deze problematiek? Hebt u al
initiatieven genomen om dit probleem aan te pakken? Hebt u hierover al overleg gehad met
de sector? Hoe staat u tegenover een wettelijke geluidsbeperking zoals in Frankrijk en
Zwitserland? Welke geluidsdrempel beschouwt u als aanvaardbaar voor de bioscopen?

De voorzitter: Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Mevrouw Tine Eerlingen: Minister, in het verleden is deze problematiek, in een ruimere
context, al meerdere keren aan bod gekomen in deze commissie. Ik heb er ook al een aantal
vragen over gesteld. In april stelde ik een vraag naar aanleiding van het gebrek aan een
wettelijke begrenzing bij concerten en op festivals. U verwees toen naar de rondetafel-
conferentie die in december 2009 werd opgestart en waarvan de resultaten in het voorjaar van
2011 zullen worden voorgelegd. Ik had daaruit begrepen dat de rondetafelgesprekken heel
ruim en vrij beleidsoverschrijdend zouden worden gevoerd, en dat daarbij ook de
buitenlandse wetgeving inzake geluidsniveaus mee zou worden bekeken. Ik vind dat een heel
goed principe. Het is van belang dat er zo veel mogelijk aspecten worden meegenomen,
onder meer de bioscoopproblematiek.

Ik meen dat er momenteel een koninklijk besluit (KB) geldt voor inrichtingen, dat dateert van
24 februari 1997, waarin een maximaal geluidsniveau van 90 decibel wordt opgelegd. Voor
muziekactiviteiten is het KB enkel van toepassing voor instellingen zonder dansvloer en
binnenshuis, vandaar dat festivals en dergelijke erbuiten vielen en dat het een iets complexere
materie betrof. Geldt dit KB ook voor de bioscoopzalen? Of is dat niet het geval en
interpreteer ik het verkeerd? Kunnen de bioscoopcomplexen gestraft worden als er
overschrijdingen worden gemeten?
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Het is misschien nuttig om deze problematiek, ook al zou die onder het KB vallen, ook te
bekijken tijdens de rondetafelgesprekken. Wordt het er nu al bekeken? Kan er op Vlaams
niveau een wetgeving ontwikkeld worden die alle problemen omvat?

Verlopen de rondetafelgesprekken volgens het tijdspad? Zullen we in het voorjaar 2011 een
stand van zaken kunnen krijgen van die gesprekken?

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Voorzitter, ook ik wens u allen een opperbest 2011 op
persoonlijk vlak, en ik hoop ook dat we in deze commissie goed zullen kunnen samenwerken
zodat we op een constructieve manier een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het
leefmilieu en de natuur.

Mijnheer Yüksel, uiteraard zijn we op de hoogte van de problematiek. U weet dat we een
rondetafel hebben georganiseerd naar aanleiding van klachten op festivals, vooral
openluchtmuziekfestivals. In de zomer is immers gebleken dat er fenomenen opduiken die
leiden tot gehoorschade bij jongeren.

Wij hebben die rondetafel zeer ruim opgevat. Er waren geluidsdeskundigen, vertegenwoor-
digers uit de gezondheidszorg en uit de jeugd- en de muzieksector. We hebben een aantal
keren overleg gehad. Er zijn ook heel wat reacties binnengekomen over het geluidsniveau op
festivals en andere muziekactiviteiten, en in bioscopen. Ook de berichtgeving in de media heb
ik uiteraard gevolgd. Onlangs was er ook heel wat te doen in de media over een specifiek
geval.

We werken momenteel een voorstel uit over de problematiek van de gehoorschade. Wij zitten
op schema. We hebben al tweemaal een rondetafel gehouden. De administratie heeft een
aantal consultaties gedaan en heeft een voorstel uitgewerkt. We willen dat voorstel eerst op
de rondetafel bespreken, die opnieuw samenkomt op 19 januari. Dan is er de kans om te
reageren op het voorstel waarmee we dan naar de regering kunnen gaan.

Die wetgeving zal toegespitst zijn op muziekactiviteiten en zal onder andere een maximaal
geluidsniveau in de inrichting bepalen. De nieuwe wetgeving zal niet van toepassing zijn op
bioscopen. Dat is immers een heel ander soort activiteit, die op een andere manier moet
worden beoordeeld. Voor muziekactiviteiten zijn het voornamelijk de hoge gemiddelde
geluidsniveaus die aanleiding geven tot gehoorschade. In bioscopen kan het gemiddelde
geluidsniveau ook hoog zijn, maar zijn het de hoge piekgeluiden die aanleiding geven tot
acute gehoorschade. Er is nog geen overleg geweest met de bioscoopsector.

Het maken van onderlinge afspraken moedig ik zeker aan. Het is niet altijd nodig een
dwingende extra wetgeving te ontwikkelen. Soms is dat wel nodig. Het oordeelkundig
plaatsen van luidsprekers kan heel wat hinder oplossen voor bioscoopgangers.

Ik zal proberen te verduidelijken waarom er voor het ene wel en voor het andere geen actie
wordt ondernomen. Daar zit een heel technische uitleg achter.

Wat bestaat er momenteel in België inzake wetgeving? Er is het koninklijk besluit van 24
februari 1977 houdende vaststellingen van geluidsnormen voor muziek in openbare en
private inrichtingen. Dat legt een maximaal geluidsniveau op van 90 dB(A) (decibel A-
gewogen). Het KB is van toepassing op elektronisch versterkte muziek en dus ook van
toepassing in bioscopen, in het bijzonder voor de passages met muziek. Als er een bom
ontploft of er is een aardbeving tijdens de film met te veel lawaai, dan valt dat niet onder het
KB. Als er luide muziek klinkt op de achtergrond, dan valt dat daar wel onder.

Daarnaast is er nog een koninklijk besluit dat de bescherming van de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van lawaai op het werk regelt. Dit KB is van
toepassing op werknemers. Het gaat om een blootstelling gedurende veertig jaar van acht uur
per dag en vijf dagen per week. In de arbeidswetgeving is sprake van een onderste
actiewaarde voor blootstelling van 80 dB(A) en een piekwaarde van 135 dB(C) (decibel C-
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gewogen). Deze waarden worden als aanvaardbaar gezien voor werknemers, maar sluiten de
kans op gehoorschade niet volledig uit. Het beperken van de gemiddelde niveaus beperkt de
langetermijneffecten van lawaai. Het beperken van piekniveaus beperkt het risico op acute
gehoorschade. Dat is ook gebeurd in de bioscoop. Er was een heel luide piek die een effect
had op het gehoor.

Om de risico’s van een bioscoopbezoek met een blootstelling gedurende ongeveer twee uur in
te schatten, kunnen de geluidsniveaus getoetst worden aan de waarden in dit KB. Zoals u
merkt, wordt er in beide wetgevingen met verschillende grootheden gewerkt.

U spreekt over pieken tot 118 decibel in bioscopen, 103 decibel in het charter van de
festivalsector en een maximale geluidssterke voor fuiven van 90 decibel. Ik zal deze cijfers
wat verduidelijken. U zegt dat de Vlaamse Tinnitus en Hyperacusisvereniging – of kortweg
VLATI – geluidsmetingen heeft laten uitvoeren. Hierbij moet vermeld worden dat deze
waarde werd gemeten in dB(C). Het uitvoeren van geluidsmetingen kan op verschillende
manieren gebeuren, waarbij men verschillende soorten wegingen toepast.

Afhankelijk van de gekozen weging, worden bepaalde frequenties, lage en hoge tonen, meer
of minder onderdrukt. Meestal worden meetgegevens uitgedrukt volgens de A-weging, dus in
dB(A), aangezien deze weging overeenkomt met de gevoeligheden van het menselijk oor
voor bepaalde frequenties in het geluid. Bij deze manier van wegen worden de lagere
frequenties of de bastonen sterk afgezwakt. Bij de C-weging worden de lagere frequenties
minder sterk afgezwakt. Waarden gemeten met de C-weging zullen dan ook steeds hoger
liggen dan die gemeten met de A-weging. Er is een verschil van ongeveer 10 dB tot 15dB,
afhankelijk van het aandeel lage frequenties in het geluid. Met C zal men dus meestal
ongeveer 10 dB hoger uitkomen dan met A.

Dat is een eerste reden waarom de cijfers die werden aangehaald in diverse media en in uw
vragen, en zelfs in de KB’s en de wetgeving die nu van kracht is, wel wat van elkaar
verschillen en heel moeilijk te vergelijken zijn.

Ook zijn er verschillende manieren om het geluidsniveau van muziek weer te geven. Het kan
gaan om gemiddelde waarden of men kan enkel naar de piekniveaus kijken. De 118 dB(C)
gemeten in bioscopen en de 90 dB(A) waarvan sprake is in het KB van 1977, zijn maximale
geluidsniveaus. De 103 dB(A) waarvan sprake is in het charter van de festivalsector, is echter
een gemiddeld niveau, uitgemiddeld over 15 minuten. Dat is dus absoluut niet te vergelijken
met een maximaal geluidsniveau, waarbij er per seconde wordt gemeten.

Mijnheer Yüksel, u hebt het over een niveau van 90 decibel op fuiven. Ik veronderstel dat het
dan gaat over die 90 db(A). Daarbij wil ik nog een kanttekening maken. Voor het organiseren
van fuiven kan tot op vandaag nog altijd een afwijking van die norm worden gevraagd aan
het college van burgemeester en schepenen. In heel veel gemeenten gebeurt dat systematisch
en wordt die afwijking bijna altijd toegestaan.

Op dit ogenblik zijn het onder meer de cafés, en ook kleinere danscafés, die zich aan dat
maximale geluidsniveau van 90 dB(A) houden. Bij fuiven en openluchtevenementen is dat
meestal niet het geval. Het is de bedoeling van die rondetafelconferentie om tot een vaste
norm te komen, zowel voor openluchtfestivals en fuiven als voor die kleinere inrichtingen
zoals de danscafés. Daarover zullen we volgende week meer duidelijkheid hebben.

Voor bioscopen zal er geen specifieke aparte regeling zijn. De muziek die in bioscopen wordt
gedraaid, zal daar ook wel aan moeten voldoen. Het lijkt me echter nuttig dat de
bioscoopsector zelf probeert intern een soort charter af te sluiten, naar analogie met de
festivalorganisatoren, en een aantal maatregelen te nemen. Dan gaat het over de opstelling
van de luidsprekers. Het gaat ook over het sensibiliseren van mensen. Blijkbaar hangt veel af
van de plaats waar men zit in een bioscoop. Als men vlakbij een luidspreker zit, kan men
inderdaad heel snel een reactie hebben door die piekwaarden. Wie verderop zit, zal veel
minder effecten voelen. Misschien kunnen we daar meer van verwachten, boven op de
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algemene regeling die we nu zullen opstellen en die hopelijk meer duidelijkheid kan
scheppen in dat kader. Ik geef toe dat dat kader erg verwarrend is. Daarnaast moeten we de
bioscopen vragen om ter zake een charter af te sluiten.

Ik leg ons voorstel volgende week voor aan de sector. Ik stel voor dat ik het ook overmaak
aan de commissie, zodat ze dat ook kan beoordelen. Het is nog geen definitief voorstel: de
sector zal er nog op kunnen reageren. Ik zal het dus op woensdag in de loop van de dag
overmaken aan de commissiesecretaris.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Minister, ik begrijp uit uw toelichting dat de bioscopen buiten het
toepassingsgebied vallen van de wetgeving die vandaag wordt gemaakt. Als het over muziek
gaat, vallen ze daar echter wel onder. Dat is natuurlijk een absurde situatie. De overheid moet
ter zake de puntjes op de i zetten. Ik heb in mijn vraag gesuggereerd dat het misschien handig
zou zijn dat de sector zelf regulerend zou optreden. Misschien kunt u een initiatief nemen om
de sector aan te sporen iets in die richting in elkaar te steken. Dat is immers belangrijk.

Ik hoor van veel regelmatige bioscoopbezoekers dat ze het gevoel hebben dat het geluid er
steeds luider wordt. Ik lees dat uitbaters daarop reageren met de stelling dat dit subjectief is.
Geluid kan echter worden gemeten: daar is niets subjectiefs aan. Het lijkt me dus nuttig dat u
hen als verantwoordelijk minister op hun verantwoordelijkheid wijst, in de wetenschap dat
we hen niet kunnen dwingen tot actie over te gaan. Het lijkt me nuttig dat u hen aanspreekt,
opdat ze zelf regels zouden opstellen en zich daar ook aan houden.

De voorzitter: Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Mevrouw Tine Eerlingen: Minister, als ik het goed begrijp, worden bioscoopuitbaters niet
betrokken bij deze rondetafelgesprekken, omdat er voor hen al een kader bestaat. Mijn vraag
is echter dezelfde als die van de heer Yüksel. Kunt u zelf het initiatief nemen om hen rond de
tafel te brengen? Dat zou zeer nuttig zijn.

Minister Joke Schauvliege: Voor alle duidelijkheid, ik neem dit initiatief samen met
minister Vandeurzen, die bevoegd is voor het welzijn. Het gaat immers ook deels over
preventie, met de vraag wat gehoorschade kan veroorzaken en hoe daarmee moet worden
omgegaan. Minister Vandeurzen is dus ook betrokken bij die rondetafelconferentie. Er zullen
ook een aantal voorstellen met betrekking tot preventie zijn, zoals het ter beschikking stellen
van oordopjes.

De bioscoopsector is inderdaad niet specifiek uitgenodigd. We hebben ons immers vooral
toegespitst op die muziekfestivals. Die uitnodiging is wel al vertrokken, maar misschien
kunnen we proberen om voor volgende week woensdag toch een aantal vertegenwoordigers
van de bioscoopsector uit te nodigen en hen te confronteren met wat wij op tafel leggen. Zo
kunnen we hen ook aanmoedigen om een charter af te sluiten. Ik wil dat gerust op mij nemen.
Ze waren weliswaar niet echt aanwezig in heel het voortraject, maar het lijkt me goed hen op
die problematiek te wijzen. Ik verbind me ertoe ook hen uit te nodigen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 
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Vraag om uitleg van mevrouw Gwenny De Vroe tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de afvaltransporten
- 766 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de handhaving van de afvalstoffen-
reglementering
- 768 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Mevrouw Gwenny De Vroe: Voorzitter, minister, geachte leden, voor ik mijn vraag stel, wil
ik iedereen een succesvol en gelukkig, maar vooral gezond 2011 toewensen.

In een persbericht van 15 december las ik dat één gecontroleerd afvaltransport op vier de
geldende afvalstoffenreglementering heeft geschonden. Dat bleek uit het jaarrapport 2009 van
de Vlaamse milieu-inspectie. In 2009 heeft de milieu-inspectie 332 afvaltransporten, dus
containers of voertuigen geladen met afval, voor de export gecontroleerd. Van die 332
transporten waren er 196 van Vlaamse oorsprong. De andere kwamen uit Brussel, Wallonië
of een ander Europees land. Van de Vlaamse afvaltransporten was 14 procent ronduit illegaal.

Minister, u hebt erkend dat de controles moeten worden opgedreven. Daarvoor is een
doorgedreven samenwerking nodig met de federale inspectiediensten, het parket en de politie.
De Federale Regering en de drie gewesten hebben in dat verband aan een samenwerkings-
overeenkomst gewerkt om een gecoördineerde aanpak van grensoverschrijdende afval-
transporten mogelijk te maken. De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van die
samenwerkingsovereenkomst al in september goed. Vlaanderen zou vooral metaalschroot,
kunststofafval en papier naar China, India en Hongkong uitvoeren. Twaalf gecontroleerde
transporten hebben gevaarlijk afval naar Afrikaanse landen vervoerd. Een probleem blijft
volgens de milieu-inspectie dat in veel gevallen niet bekend is waar het uit Vlaanderen
geëxporteerde afval terechtkomt en wat er precies mee gebeurt.

Minister, klopt het bericht dat één gecontroleerd afvaltransport op vier de geldende
afvalstoffenreglementering heeft overtreden? Zo ja, om welke transportbedrijven gaat het?
Welke regels van het afvalstoffenreglement werden het meest overtreden? Kunt u per regel
melden hoeveel maal dat reglement werd overtreden? Welke gevolgen werden effectief
verbonden aan de overtreding van het afvalstoffenreglement voor de gecontroleerde
afvaltransporteurs? Er is sprake van illegale afvaltransporten. Om welk soort materialen gaat
het dan? Weet u waarheen dat afval werd getransporteerd? Van welk percentage van het
geëxporteerde afval weten de betrokken diensten niet waar het terechtkomt en wat ermee
gebeurt? Wat is het gevoerde beleid met betrekking tot de bestemming van het geëxporteerde
afval en zult u dat bijsturen? Zo ja, in welke zin? Wat is het gevoerde beleid met betrekking
tot het transport van gevaarlijk afval en zult u dat bijsturen? Zo ja, in welke zin?

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, minister, geachte leden, ook mijn beste wensen voor
het nieuwe jaar en ik dank u voor de agendawijziging. Mevrouw De Vroe heeft de kwestie
duidelijk geschetst. Ik heb echter enkele bedenkingen.

Minister, in 2009 heeft de milieu-inspectie het aantal havencontroles opgedreven met 50
procent ten opzichte van het jaar ervoor. In 2008 kon 23 procent van de afvaltransporten als
illegaal worden bestempeld. In 2009 was dat slechts 14 procent. Dat is een aanzienlijke
daling, terwijl de controles zijn opgevoerd. Dat is heel merkwaardig. In september heeft de
Vlaamse Regering het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Op 15
december stond dat al in de pers.

Plots zagen we een persmededeling van federaal minister van Klimaat en Energie Magnette,
die meedeelde dat een samenwerkingsakkoord voor de coördinatie van het beleid op het vlak
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van de invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen was bekrachtigd. Een week nadat de
milieu-inspectie de resultaten van 2009 had bekendgemaakt, liet de federale minister het
volgende weten: “De administratie van douanen en accijnzen staat in voor de controles om zo
de opsporing van illegale afvaloverbrengingen te bevorderen. In het kader van haar algemene
opdacht kan de politie, over heel het Belgische grondgebied, eveneens controles verrichten.
Beide diensten zullen de overtredingen van de Europese, federale en gewestelijke wetgeving
en reglementering opsporen en vaststellen. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord bevat
bovendien verschillende maatregelen op het vlak van opleiding, technische ondersteuning en
informatie-uitwisseling.”

Minister, de controles zijn wel degelijk opgevoerd. Hoe is die daling dan tot stand gekomen?
Dat lijkt me immers heel bizar. De controles zijn wel opgevoerd, maar anderzijds is er niets
strenger gemaakt of zijn er geen initiatieven genomen die een daling kunnen verantwoorden.
Is dat toevallig? Misschien werd de verkeerde gecontroleerd. De cijfers spreken elkaar tegen.
Daarom wil ik toch wat meer uitleg over dit belangrijke gegeven.

De recente waterellende heeft ons het volgende geleerd: als de federale overheid en de
gewesten en gemeenschappen samen moeten coördineren en samen allerlei dingen moeten
doen, dan zien we mooie staaltjes van het doorgeven van de zwartepiet. Ik hoop dat minister
Magnette wel snel communiceert als er negatieve berichten zijn. Ik hoop dat dit
samenwerkingsakkoord geen dode letter zal blijven. Ik haalde daarnet de persmededeling aan.
Ik vraag me af wat dit concreet zal verbeteren, want een echt actieplan zie ik daar niet in.
Minister, daarover had ik graag meer duidelijkheid van u.

De voorzitter: De heer Peeters heeft het woord.

De heer Dirk Peeters: Voorzitter, minister, zoals u weet, heeft het Vlaams Parlement
daarover een voorstel van resolutie aangenomen. Ik dacht zelfs dat dit unaniem is gebeurd.
Uit de resolutie bleek toch ook wel onze bezorgdheid over de samenwerking tussen de
gewesten en de federale overheid. In welke mate worden er nu meer inspanningen gedaan op
het vlak van douanecontrole? In november heb ik met enkele mensen gesproken die daarmee
bezig zijn in de Antwerpse haven. Ze zeggen me ronduit dat er in Rotterdam geen enkele
container de boot op gaat zonder dat hij is gecontroleerd, terwijl het in Antwerpen nog altijd
mogelijk is met de vrachtwagen tot aan het schip te rijden en die container erop te zetten. Na
een elektronische melding via een website staat die container op dat schip. Dat wordt dus
meestal niet gecontroleerd. Is er met betrekking tot het inzetten van personeel op dat vlak al
enige vooruitgang geboekt op dat overleg tussen de federale overheid en de gewesten? De
milieu-inspectie kan immers niet alles oplossen: anderhalve persoon kan die hoeveelheid
containers in de haven niet de baas.

Minister Joke Schauvliege: Voorzitter, mijnheer Reekmans, er hebben inderdaad meer
controles plaatsgevonden. De cijfers zijn positief: er zijn minder overtredingen. Ik denk dat
dit goed nieuws is, maar u schijnt het niet te vertrouwen. U zoekt iets verdachts dat
daarachter zou kunnen zitten. Dat is goed. Dit is ook mee te danken aan het werk dat in dit
parlement en door deze commissie is geleverd. De heer Peeters heeft ernaar verwezen: in de
vorige legislatuur hebben we hoorzittingen gehouden en een voorstel van resolutie
goedgekeurd. Dat heeft ervoor gezorgd dat er veel meer aandacht aan wordt besteed en dat
iedereen ook beseft dat er meer controle is en dat het nodig is in orde te zijn.

Het jaarrapport van 2009 van de milieu-inspectie geeft inderdaad een duidelijk overzicht van
alle controles die zijn uitgevoerd. Ook de pijnpunten worden aangehaald. Mijnheer Peeters,
dit lijkt me een heel open verslag, waaruit ook een aantal conclusies kunnen worden
getrokken over bijsturingen. Bij de controles op afvaltransporten merken we vooral dat er
heel vaak sprake is van foutieve en onvolledige transportdocumenten, zowel voor nationale
als voor grensoverschrijdende transporten. Ook de export van elektrisch en elektronisch afval
naar Afrika blijft een probleem. Ook wat dat betreft, hebben we vaak te maken met
onvolledige documenten.
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In 2009 heeft de milieu-inspectie tijdens wegcontroles vastgesteld dat 27 procent van de
gecontroleerde afvaltransporten in overtreding was. Dat cijfer is ongeveer constant sinds
2006, toen de milieu-inspectie deze controletaak van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij (OVAM) heeft overgenomen. We kunnen echter inderdaad een afname
vaststellen voor 2009, wat positief is.

Mevrouw De Vroe, om het geheim van het gerechtelijk onderzoek niet te schenden, kan ik u
geen namen van transportbedrijven meedelen. Tijdens wegcontroles worden voornamelijk
binnenlandse en intracommunautaire afvaltransporten geviseerd. Drie vierde van de gecontro-
leerde transporten was binnenlands. Het overige kwart betrof de in- of uitvoer van afval, en
bij enkele transporten was er sprake van doorvoer door het Belgische grondgebied.

De meest voorkomende overtredingen betreffen inbreuken op het Vlaams reglement inzake
afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA). In 31 gevallen was er sprake van een foutief
ingevuld of ontbrekend identificatieformulier. In 5 gevallen was het transport slecht geladen.
In 3 gevallen was er sprake van de ophaling van afval door een niet-erkende overbrenger. In 9
gevallen was er sprake van een foutief ingevuld transportdocument voor het grensoverschrij-
dend vervoer van groenelijstafvalstoffen, ook wel bijlage VII genoemd. Ten slotte waren er
nog 4 illegaal grensoverschrijdende transport.

Het klopt dat die wegcontroles uitsluitend in samenwerking met de politiediensten kunnen.
Die diensten maken meestal een proces-verbaal op. Voor de vijftig transporten met een
overtreding heeft de milieu-inspectie dertien aanmaningen en vijf pv’s opgesteld. Daarnaast
heeft de politie nog minstens zestien pv’s opgesteld. In andere gevallen werd de overtreding
gevolgd door een registercontrole bij de betrokken bedrijven of werd het dossier doorgegeven
aan de autoriteiten van andere gewesten of lidstaten.

Mijnheer Peeters, in 2009 heeft de milieu-inspectie ook controles in de zeehavens uitgevoerd,
mee dankzij de aandacht die deze commissie daar terecht aan heeft besteed. Van de 196
gecontroleerde partijen die van Vlaamse oorsprong waren, bleek 17 procent de Europese
afvalstoffenwetgeving te hebben overtreden, en 14 procent was illegaal. Tijdens haven-
controles wordt vooral de uitvoer van afval naar niet-OESO-landen gecontroleerd. Er werden
dus 28 illegale transporten vastgesteld, in de zin van artikel 2.35 van de Europese
verordening van 2006 betreffende de in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen.

Binnen het begrip ‘illegaal’ worden verschillende soorten overtredingen gegroepeerd. Er is de
export van gevaarlijk afval naar een niet-OESO-land. Zo waren er 15. Er zijn de bijlage VII-
documenten waarop cruciale informatie ontbreekt, zoals de naam van de verwerker. Zo waren
er zes. Er waren drie ontbrekende kennisgevingen. Er was twee keer een verbod op invoer
vanwege het land van bestemming. En twee keer betrof het de verwerker die niet vergund is
of die niet over de technische capaciteiten beschikt om het afval te ontvangen en te
verwerken. Daarnaast werden nog zes gevallen vastgesteld met kleinere onvolkomenheden in
het transportdocument.

Voor de 28 illegale transporten die tijdens de exportcontroles in de havens werden
vastgesteld, heeft de milieu-inspectie 12 pv’s geschreven en 11 aanmaningen. Voor de
vaststellingen in de Antwerpse haven en de Waaslandhaven hebben de desbetreffende
parketten zich via het ‘Project Afvalfraude Antwerpen’ geëngageerd om deze pv’s adequaat
op te volgen. Het heeft immers geen zin om een pv op te maken als er niet voor de opvolging
ervan wordt gezorgd. De aanmaningen hadden grotendeels betrekking op de export van
afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Aan de exporteurs werd opgelegd
om de toestellen uit te sorteren, ze deugdelijk te laten verpakken of af te voeren naar een
vergunde verwerker in België.

In totaal heeft de Milieu-inspectie in 2009 tijdens transportcontroles dus 32 illegale
afvaltransporten vastgesteld. Het gaat over de volgende materialen: 12 keer AEEA, 9 keer
kunststofafval, 9 keer metaalschroot, 1 partij afgedankte treinbielzen en 1 partij elektronische
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restanten. Het AEEA had als bestemming Afrika, met name Kameroen, Ghana, Mali, Togo,
en de Democratische Republiek Congo. Metaalschroot werd illegaal uitgevoerd naar
Pakistan, Indonesië en China. Kunststofafval ging naar India, Hongkong, China en Ivoorkust.
De elektronische restanten werden via Hongkong naar China verscheept. De
intracommunautaire transporten vonden plaats tussen België enerzijds en Duitsland, Frankrijk
en Noorwegen anderzijds.

Het is voor de inspectiediensten onmogelijk om bij elke controle van een afvaltransport de
bestemming gedetailleerd te verifiëren. Dit wordt alleen gedaan bij verdachte transporten
wanneer er aanwijzingen zijn dat de opgegeven verwerker niet de werkelijke bestemmeling
is. Om te kunnen oordelen of een afvaltransport toegelaten is, moet de milieu-inspectie
nagaan naar welk land het afval geëxporteerd wordt en of het terechtkomt bij de verwerker
die werd opgegeven in het transportdocument. Om de bestemming te verifiëren, moeten de
inspectiediensten zich baseren op transportdocumenten voor afval, op het scheeps-
cognossement, op het afvalstoffenregister van de Vlaamse producent of overbrenger, en ook
op facturen en offertes tussen de exporteur en de ontvanger. De milieu-inspectie kan de
autoriteiten in het land van bestemming ook bevragen inzake de vergunningstoestand van de
opgegeven verwerker en kan zelfs een controle suggereren bij aankomst van de container.

Het spreekt voor zich dat een grondige verificatie van de eindbestemming veel tijd vraagt en
dus niet altijd kan worden uitgevoerd, zeker niet bij honderden partijen. De milieu-inspectie
zal dit dus alleen doen wanneer de geëxporteerde partij van lage kwaliteit is, wanneer er
duidelijke fouten of tegenstrijdigheden in de beschikbare informatie zitten, of wanneer de
exporteur al gekend is voor malafide praktijken.

De betrokken diensten kunnen geen cijfers geven over het percentage van het geëxporteerde
afval waarvan de definitieve bestemming onbekend is. De partijen die jaarlijks gecontroleerd
worden, zijn een steekproef, waarbij vooral in verdachte gevallen de eindbestemming
geverifieerd wordt. Hierdoor kan wel verondersteld worden dat het percentage illegale
afvalstromen lager zal zijn dan wat uit de gecontroleerde vrachten blijkt.

Het beleid inzake de uitvoer van afvalstoffen naar andere EU-landen en naar landen buiten de
EU wordt geregeld via de Europese verordening van 2006 betreffende de overbrenging van
afvalstoffen. Deze verordening is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Het spreekt
voor zich dat Vlaanderen hieraan uitvoering geeft. Afvalstoffen die vanuit het Vlaamse
Gewest geëxporteerd worden, moeten de verplichtingen naleven die worden opgelegd in deze
verordening. Voor de uitvoer van gevaarlijke afvalstoffen en voor afvalstoffen bestemd voor
verwijdering naar niet-OESO-landen, bestaat er een verbod. Niet-gevaarlijke afvalstoffen
bestemd voor nuttige toepassingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook uitgevoerd
worden. Afhankelijk van het land van bestemming moet men ofwel een kennisgevings-
procedure doorlopen ofwel een algemene informatieplicht naleven waarbij bijlage VII-
documenten het transport moeten vergezellen. Tussen verzender en ontvanger moet steeds
een contract afgesloten worden waarbij ook afspraken worden gemaakt over terugzending
naar land van verzending indien het afvaltransport niet kan worden voltooid.

De OVAM verstrekt regelmatig bijkomende informatie aan exporteurs, afvalverwerkers en zo
meer, over de geldende verplichtingen bij in- en uitvoer van afvalstoffen. Daarnaast
ondersteunt de OVAM de inspectiediensten, politie en douane zodat ze efficiënt en doelmatig
de in- en uitvoer van afvalstoffen kunnen controleren.

Wat betreft de ondersteuning van kwetsbare landen, voornamelijk ontwikkelingslanden, die
dikwijls de bestemming zijn van al dan niet illegale transporten van afval, werkte de OVAM
de laatste jaren actief mee in PACE: een partnerschap onder de vleugels van de Basel-
conventie, dat zich specifiek richt op de problematiek van computerafval en gebruikte
computerapparatuur. Binnen PACE werd reeds veel werk gestoken in zogenaamde
richtsnoeren die begeleiding willen bieden aan de ontwikkelingslanden bij het hergebruiken,
herstellen en recycleren van computerapparatuur en computerafval, evenals bij het bepalen of
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iets een afvalstof dan wel een tweedehands goed is in het kader van een grensoverschrijdend
transport. In de nabije toekomst zal PACE de vertaling van de ontwikkelde begeleidings-
documenten naar het terrein inzetten en ook hier zal Vlaanderen zijn ervaring voor wat het
afvalbeheer betreft, heel actief blijven inzetten.

Het is ook zo dat de grens tussen afval en grondstoffen, bijproducten en tweedehands
goederen veel scherper zal worden gesteld. Op Europees niveau worden voor bepaalde
afvalstoffen en grondstoffen ‘end-of-waste’-criteria ontwikkeld die deze grenzen duidelijker
moeten definiëren. Daarnaast wordt op Vlaams niveau ook continu gewerkt aan het scherper
stellen van de grens tussen ‘e-waste’ en tweedehands elektrische en elektronische toestellen.

Op niveau van de inspecties zal de samenwerking met de milieuautoriteiten in China en
Hongkong op peil gehouden worden. Verificatieverzoeken aan deze landen gebeuren nu al
zeer vlot en op een gestandaardiseerde wijze. De milieu-inspectie heeft in 2010 ook overlegd
met de Indische douanediensten om de informatie-uitwisseling vlotter te laten verlopen. De
contacten met de autoriteiten in de andere landen van het Verre Oosten en in West-Afrika
verlopen moeizamer, maar ook tot de autoriteiten van deze landen worden verificatie-
verzoeken gericht.

De milieu-inspectie heeft zich sinds 2010 ook ingeschakeld in het ‘Seaport Environmental
Security Network’ van ‘International Network for Environmental Compliance and
Enforcement’ (INECE). Dit is een internationaal netwerk om controles inzake leefmilieu te
verbeteren, onder meer door samenwerking, uitwisseling van gegevens en opleiding. Indien
dit in welbepaalde dossiers nodig mocht blijken, zullen ook informatieverzoeken aan de
contactpunten in dit netwerk gesteld worden.

Het beleid inzake gevaarlijke afvalstoffen in geval van in- en uitvoer past ook in de Europese
verordening van 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen. Het binnenlands
transport van gevaarlijke afvalstoffen wordt geregeld in VLAREA. De regelgeving zal in de
loop van 2011, dit jaar dus, worden aangepast. De wijzigingen hebben vooral betrekking op
de voorwaarden waaraan afvalinzamelaars, maar ook afvalhandelaars en afvalmakelaars
moeten voldoen. De administratieve verplichtingen voor deze bedrijven om zich te
registreren, zullen verminderd worden, maar er zal een vorm van zelfcontrole onder de vorm
van een kwaliteitsborgingssysteem worden ingevoerd. De documenten die een transport
moeten vergezellen, blijven behouden. Ook het bijhouden van het afvalstoffenregister door
afvalinzamelaars, -handelaars en -makelaars blijft behouden. Dit zal ervoor zorgen dat de
traceerbaarheid van de afvalstoffen gewaarborgd blijft. In de registers moet ook de
bestemming van de afvalstoffen worden opgenomen. In de toekomst zal deze bestemming
gedetailleerde identificatiegegevens van de effectieve verwerker moeten bevatten.

Er zal een hogere effectiviteit in de afvaltransportcontroles gerealiseerd worden door een
nauwere samenwerking met de andere controle-entiteiten. Het belangrijkste doel daarbij is
het verhogen van de pakkans voor frauduleuze bedrijven.

In 2009 heeft mijn voorgangster, en nadien ook ik, de impuls gegeven om tot een
samenwerkingsakkoord te komen rond de controle op grensoverschrijdende afvaltransporten.
Het klopt dat dit akkoord op 17 september 2010 werd goedgekeurd door de Vlaamse
Regering en op 24 december 2010 door de federale ministerraad.

Mijnheer Reekmans, in afwachting van de ratificering zijn de betrokken administraties op het
terrein wel al begonnen met de uitwerking van concrete maatregelen. Het is niet omdat er
officieel pas in september en december werd geratificeerd dat de samenwerking niet al eerder
bestond. De samenwerking werd opgezet in 2009 en werd voortgezet in 2010. Op het terrein
was er al een goede vorm van samenwerking.

Ik zal twee initiatieven toelichten. Een eerste verbetering is het nieuwe elektronische
selectiesysteem van de douane dat in 2011 nog meer in gebruik zal worden genomen. Sinds
2009 gebeuren de douaneaangiftes niet meer op papier, maar in elektronische vorm. Het
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selectiesysteem moet toelaten dat containerpartijen geselecteerd worden voor een fysieke of
administratieve controle, op basis van een vooropgesteld risicoprofiel. Met de computer zal
men dus kunnen detecteren of iets verdacht kan zijn of niet. De milieu-inspectie heeft in 2010
de nodige inhoudelijke inbreng voor de risicoprofielen voor kunststofafval en elektronisch
afval aangeleverd.

Een tweede initiatief betreft de samenwerking met de politie. De milieu-inspectie zal in de
loop van 2011 een 24 uurspermanentie uitwerken waarop de politiediensten een beroep
kunnen doen voor vragen en assistentie bij verdachte afvaltransporten die ze tegenhouden. De
milieu-inspectie zal ook de nodige informatie met betrekking tot prioritair te controleren
afvalstromen aan de politie bezorgen.

U ziet dat er al heel wat is gebeurd. In de toekomst komt er een nog meer versterkte
samenwerking. Dat was op het terrein al voor een gedeelte zo, maar nu werd die ook
geratificeerd.

Mijnheer Peeters, we zullen nooit voldoende mankracht en middelen hebben om alles
minutieus te controleren. Dat is onmogelijk, we moeten ons geen illusies maken. Er wordt
gezocht naar risicoprofielen, naar transporten die op zich al verdacht lijken. Daar probeert
men de prioriteit te leggen. Laten uitschijnen dat we door honderden extra mensen in te zetten
alles kunnen uitsluiten, is niet juist. Dat is onmogelijk en we zouden nooit voldoende mensen
in dienst kunnen brengen om alles op te lossen. Ik meen dat het de juiste aanpak is om
prioriteiten te leggen, en dat is gebeurd: dat merkt u ook aan het aantal controles dat sinds
2009 werd uitgevoerd. Toch wordt nog altijd bekeken waar de grootste risico’s liggen en
welke transporten we meer nauwgezet moeten controleren.

Tot hier het uitvoerige antwoord.

De voorzitter: Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Mevrouw Gwenny De Vroe: Minister, ik dank u voor het inderdaad heel uitvoerige
antwoord. 14 procent is ronduit illegaal; u herhaalde dat cijfer. Frauduleuze activiteiten
moeten worden aangepakt en bestraft. U hebt gezegd dat u daartoe extra acties zult
ondernemen. Ik denk dat we allemaal de mening zijn toegedaan dat dat heel erg nodig is.

De pijnpunten werden in het jaarrapport 2009 van de milieu-inspectie blootgelegd. Een
pijnpunt dat u nog niet hebt aangepakt, betreft de opmerking van de Vlaamse milieu-inspectie
dat ze niet weet naar waar het geëxporteerde afval precies naartoe gaat en wat er precies mee
zal gebeuren. U hebt geantwoord dat u het percentage niet kunt geven, maar het is een
pijnpunt dat wordt aangehaald in het rapport en waarvoor ik niet direct een invulling heb
gezien.

U hebt over het gevoerde beleid inzake het transport van gevaarlijk afval gemeld dat de
VLAREA-wetgeving zal worden aangepast in 2011 en dat er acties zullen worden
ondernomen. Dat is een goede zaak. We hebben een positieve knik gekend en ik denk dat we
allemaal van mening zijn dat er actie moet worden ondernomen om de frauduleuze
activiteiten of transporten streng aan te pakken.

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Minister, ik dank u voor uw antwoord, maar ik heb nog twee
belangrijke punten. Ik denk ook dat we een onderscheid moeten maken. Enerzijds zijn er de
controles die we kunnen doen via de containertransporten in de havens. Uiteraard zijn er ook
de containertransporten en de export van afval via de weg en het spoor of eender welke
andere vorm.

Als we het hebben over de samenwerkingsovereenkomst die op 24 december definitief door
de federale ministerraad werd bekrachtigd, denk ik inderdaad dat, indien er een degelijke
samenwerking zal gebeuren met de federale overheid die ook door de federale overheid wordt
gecoördineerd, we daar iets positiefs van mogen verwachten. Ervan uitgaande dat dat zal
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gebeuren, denk ik dat het een oplossing kan bieden voor alle controles via de weg en het
spoor. De heer Peeters maakte een terechte opmerking, want als we vergelijken met een
haven zoals Rotterdam, waar zo goed als elke container wordt gecontroleerd voor die op het
schip gaat, dan zullen we met dat samenwerkingsakkoord niet veel verbetering krijgen in de
havens. Daarover hoor ik u vandaag heel weinig zeggen.

Ik kom dan tot het pijnpunt dat mevrouw De Vroe terecht aanhaalde, namelijk dat we geen
enkele verbetering zullen krijgen inzake onze kennis over naar waar we wat uitvoeren. Het is
nogal wiedes dat we dat niet te weten komen als we de controles in de havens niet versterken.
U moet daarvoor geen honderden mensen inzetten, maar ik meen dat er in overleg met de
havens, en dus ook in overleg met bevoegd minister Crevits, eens moet worden bekeken hoe
we effectief in de havens zelf, qua infrastructuur, betere controles kunnen doen. Het is niet
aan mij om de oplossing hiervoor op tafel te leggen – ik repliceer even op wat u in het begin
zei – maar het is mijn taak om te controleren en ook om als iets goed is, dat ook te zeggen.
De cijfers zijn inderdaad beter, maar ik meen, minister, dat u zich niet mag beperken tot de
samenwerkingsovereenkomst. U moet een stap verder gaan en nog meer inzetten op de
controles in de havens, want net de transporten die vanuit de havens vertrekken, zijn 80
procent van de transporten waarvan we niet weten naar waar ze gaan.

Het zou een heel interessant debat in deze commissie kunnen zijn om, eventueel samen met
de commissie voor Buitenlands Beleid, eens te bekijken hoe we onze afvaluitvoer naar het
buitenland, vooral via onze Vlaamse haven, kunnen verbeteren zodat we minstens weten wat
we uitvoeren en naar waar.

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Mevrouw De Vroe, ik heb uitdrukkelijk aangehaald dat we
VLAREA zullen aanpassen en een van de aanpassingen zal tegemoetkomen aan de
pijnpunten inzake de bestemming. De traceerbaarheid zal beter zijn en in de toekomst zal de
bestemming heel specifiek moeten worden ingevuld op de identificatiegegevens, ook in de
effectieve verwerking. We komen daaraan tegemoet met de aanpassing in VLAREA. Ik meen
dus dat er dit jaar een oplossing komt voor dit probleem.

Mijnheer Reekmans, ik ben ervan overtuigd dat wat u vraagt, juist de bedoeling is van de
verdere samenwerking, want in 2011 zal de douane systematisch veel meer gegevens ter
beschikking stellen van de milieu-inspectie en daardoor zullen we beter weten wat verdacht
is. Het is zo afgesproken. We zullen een veel betere manier van samenwerking hebben en de
milieu-inspectie zal veel beter kunnen screenen waar de problemen zich situeren of zal de
verdachte situaties er direct uit kunnen halen. Het zal een goede oplossing zijn en ik maak me
sterk dat we in 2012 of 2013, op het moment dat we het jaarrapport van 2011 krijgen, zullen
zien dat de samenwerking effectief het beoogde resultaat heeft.

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Minister, ik ben ervan overtuigd dat er sprake is van goede wil en
van een positieve evolutie in deze controles. Een van de pijnpunten in uw eigen beleid en
zeker in de samenwerkingsovereenkomst die federaal is afgesloten, blijft een duidelijk
onderscheid tussen de uitvoer via onze havens en via andere havens. Ik begrijp dat niet elke
vrachtwagen die over onze wegen rijdt, gecontroleerd kan worden. Als je echter de haven van
Antwerpen vergelijkt met de havens van Rotterdam en Sydney, dan zie je dat daar vooral
wordt ingezet op een continue controle van nagenoeg elke container. Als wij dat ook zouden
doen, dan zouden we dat pijnpunt snel kunnen aanpakken. Zelfs met beperkte middelen zou
dat heel veel resultaten kunnen opleveren.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Dirk Peeters tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de overschrijding van de norm voor
nitraatconcentratie en de aanpak van piekvervuiling
- 583 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Peeters heeft het woord.

De heer Dirk Peeters: Minister, de problematiek is u bekend. Eind september is het
jaarrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gepubliceerd. Daaruit bleek
nogmaals dat een derde van de meetpunten nog altijd te kampen heeft met een overschrijding
van de norm voor nitraat, namelijk 50 milligram. De globale waterkwaliteit is lichtjes
verbeterd. In bepaalde stroomgebieden echter, en dan zeker in de IJzer en de Maas, is die
ronduit slecht. Ik heb de cijfers bij de vraag gevoegd. In het IJzerbekken was er sprake van 69
procent overschrijding, in het Maasbekken van 47 procent. In andere bekkens werd wel
vooruitgang geboekt. Ik wil me echter focussen op de twee zwaar verontreinigde gebieden.

Als we kijken naar de individuele bekkens en de individuele meetresultaten, dan valt op dat
de overschrijding van de norm gaat van licht tot zeer fors. Niet zelden wordt de norm met 100
procent overschreden. In Merksplas en Kalmthout, gebieden van het Maasbekken, werden
pieken vastgesteld die buiten de schaal van de tabel schieten. Ik heb enkele voorbeelden
bijgevoegd om aan te tonen dat er sprake is van forse piekvervuilingen die hun weerslag
hebben op bepaalde watersystemen.

De problematiek van nitraatvervuilingen kunnen we niet loskoppelen van de problematiek
van overstromingen en wateroverlast. Bij overstromingen hebben we vaak een verspreiding
van het vuile water over zelfs kwetsbare gronden. Ik denk dan aan waterwingebieden en
natuurgebieden. Ik maak dan ook de koppeling van het probleem van de waterkwaliteit en dat
van de waterkwantiteit.

Ik wil ook beklemtonen dat elk beleid valt of staat met de handhaving van de controle. Er
wordt meer rechtszekerheid gecreëerd door de nieuwe nitraatresidumeting, maar bij
overtreding moeten ook boetes kunnen worden toegepast. Handhaving en politie zijn een
sluitstuk van het beleid dat voor een deel wordt afgedwongen. De motivatie bij de landbouw
om zich strikt te houden aan normen is door het wegvallen van de boetes weggevallen.

Minister, kunt u voor de in de bijlage opgenomen voorbeelden de herkomst van de vervuiling
aangeven? Zijn er bijvoorbeeld mestverwerkingsinstallaties actief langs deze waterlopen? Is
er een correlatie met eventuele aanwezige glastuin- en landbouwbedrijven terug te vinden?
Kortom, zijn de vervuilers op deze meetpunten bekend bij de Vlaamse Milieu-inspectie?

De meeste van deze piekvervuilingen zijn steeds terugkomende fenomenen. Dat maakt me
boos. Ik ken bepaalde situaties van deze grafieken al jaren en al jarenlang is er hetzelfde
probleem. Ik stel vast dat er niet gericht en niet doeltreffend wordt gezocht naar de oorzaken
van deze piekvervuilingen. Hoe gebeurt dat in de praktijk?

Hoe is de samenwerking en het overleg tussen Mestbank en milieu-inspectie georganiseerd?
En hoe is de samenwerking tussen de VMM en de gemeenten georganiseerd op het vlak van
de bestrijding van deze piekvervuilingen?

Hoe wordt opgetreden tegen deze piekvervuilers? Welke straffen staan daartegenover nu er
opnieuw duidelijke meetinstrumenten beschikbaar zijn om de nitraatmetingen op een rechts-
geldige manier uit te voeren?

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Ik sluit me aan bij deze vraag. Ik meen echter dat deze
problematiek een beetje uit elkaar moet worden getrokken vooraleer er effectief aan
oplossingen kan worden gewerkt.
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Als er piekvervuilingen of lozingen zijn, dan moet daar terecht kordaat tegen opgetreden
worden. Er staan in de vraag heel wat vragen over die piekvervuiling. Er wordt verwezen
naar een aantal punten waar er sprake zou zijn van piekvervuiling, hoewel er regelmatig
verhogingen worden vastgesteld. Ik ben dan ook benieuwd naar de herkomst daarvan en naar
de vraag waarom er niet opgetreden zou zijn. Als men immers de herkomst van die
piekvervuiling kent, dan kan er opgetreden worden met de huidige regelgeving.

De vraag of er correlaties zijn tussen verschillende bedrijven en punten, is een andere zaak.
Dat vraagt een grondig onderzoek. Ik ben benieuwd wat het antwoord van de minister daarop
is.

Mijnheer Peeters, wat me sterk verbaast, zijn de laatste woorden uit uw laatste vraag. Daarin
stelt u dat niet alle bedrijfsaudits blijken te werken. Ik vraag me af waar die conclusie
vandaan komt. Ik kom immers tot andere conclusies als ik de jaarverslagen van de Mestbank
lees. We hebben al een aantal jaren ingezet op sensibilisering. Die sensibilisering en het
samen zoeken naar oplossingen is de kracht om samen met de landbouwsector te zoeken naar
voortdurende oplossingen. Ik pleit er dan ook voor om daar verder op in te zetten. We weten
dat niet alle audits hebben plaatsgevonden. Dat vraagt immers heel wat tijd en middelen. De
audits die wel hebben plaatsgevonden, hebben vruchten afgeworpen. Minister, hoe staat u
daartegenover? We willen immers verder gaan langs die ingeslagen weg in plaats van te
grijpen naar het stokje of het straffende middel. De boodschap van die audits is voor een deel
dat ook de Mestbank, indien zij met de bedrijven op het terrein analyses kan maken, ook
knelpunten en problemen kan vaststellen. Dat is een soort leerschool. Het is belangrijk dat we
op die weg verder gaan.

Tot slot heb ik bedenkingen over het wegvallen van de boetes, wat in de vraag wordt
beschouwd als de suggestieve oorzaak van een eventuele verslechtering van de toestand op
een aantal punten. Het wegvallen van de boetes is na de overtreding gebeurd. Het zou een
heel gevaarlijke speculatie geweest zijn van die landbouwers die erop rekenden dat er dit jaar
geen boetes zouden komen om aan piekvervuiling te doen. Ik denk dat de oorzaak niet daar
moet worden gezocht, maar wel bij een aantal andere elementen die ook in de vraag aan bod
zijn gekomen.

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: De vervuiling van het oppervlaktewater is in de meeste gevallen
niet terug te brengen tot een bepaald bedrijf. Het is zeer moeilijk tot onmogelijk om een
rechtstreekse link te leggen tussen piekoverschrijdingen die via het nitraatmeetnet worden
vastgesteld en specifieke bedrijven. Wanneer men dat wel wil doen, dan zou het huidige
fijnmazige meetnet met zijn meer dan 800 meetpunten in landbouwgebied nog met een
veelvoud moeten worden uitgebreid. Er wordt wel aangenomen dat de piekvervuilingen van
bijvoorbeeld meer dan 100 milligram nitraat per liter in bepaalde glastuinbouwgebieden te
wijten kunnen zijn aan grondloze glastuinbouw. Deze piekvervuilingen doen zich meestal
voor tijdens de zomer. Door het hoge waterverbruik van planten in serres komt het voor dat
het recirculatiesysteem van een tuinder overbelast geraakt en niet alle drainwater kan worden
opgevangen. Als deze volumes in het oppervlaktewater terechtkomen, kan dit hoge pieken
veroorzaken op sommige meetplaatsen. De regelgeving op de stockering van spuiwater die
vanaf 1 januari 2011 van kracht wordt, moet daar een antwoord op bieden.

Bij de planning van de controleacties door de Dienst Handhaving van de Mestbank, vormt de
waterkwaliteit een belangrijk criterium van de risicoanalyse. Bedrijven in gebieden met
minder goede waterkwaliteit worden hierdoor intenser opgevolgd door de Dienst
Handhaving.

Vanaf 1 januari 2011 moet elke tuinder die teelt op een groeimedium dat permanent overkapt
is, beschikken over een opslag voor spuistroom – dat is drainwater dan niet meer hergebruikt
wordt – om de periode van het uitrijverbod te overbruggen. Ten laatste met de Mestbank-
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aangifte van het productiejaar 2010 moet de tuinder dit aantonen. Dat is dus vanaf 16 februari
2011.

De opslagcapaciteit kan gereduceerd worden door het drainwater of het overtollig
voedingswater op te vangen en zo lang mogelijk te recirculeren. Als dit niet meer lukt, dan
moet het overtollig drainwater afgezet worden op landbouwgrond. Tuinders kunnen daartoe
een overeenkomst afsluiten met een landbouwer. De werkwijze is identiek aan de
burenregeling voor dierlijke mest.

De Mestbank heeft een meerjarig actieplan opgesteld om tuinbouwbedrijven op het terrein op
te volgen op basis van een risicoanalyse. Deze actie is gestart in de tweede helft van 2010.
Tijdens het bedrijfsbezoek wordt een rondgang gemaakt op het bedrijf, wordt de informatie-
verstrekking aan de overheid overlopen, wordt bekeken of er voldoende opslag voor
spuistroom aanwezig is en wordt de waterkwaliteit op of rond het bedrijf aan de hand van
eenvoudige nitraatstrips gemeten. Daarop volgen aanbevelingen, al dan niet gecombineerd
met tijdsafspraken, om maatregelen te nemen.

Specifiek voor de terreincontroles van de bemesting en aanwending van mest, legt de
Mestbank in 2010-2011, dus tijdens dit werkjaar, de focus op zones met minder goede
waterkwaliteit. Ik vraag aan de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving om de aanpak
van de piekvervuiling nitraten op te nemen in de opmaak van het volgende milieu-
handhavingsprogramma dat in het kader van het Milieuhandhavingsdecreet jaarlijks wordt
opgemaakt.

Er bestaat op dit ogenblik geen gecoördineerd programma tussen Mestbank en milieu-
inspectie op het vlak van de bestrijding van de piekvervuilingen. Beide administraties werken
binnen hun opdracht een eigen prioriteitenprogramma uit, waarin het zeer dichte
nitraatmeetpuntennetwerk met meer dan 800 meetpunten in landelijk gebied een belangrijke
rol speelt.

Bij het vaststellen van een lozing van mest wordt een proces-verbaal opgemaakt
overeenkomstig artikel 16 van het Milieuhandhavingsdecreet. Een lozing kan bestraft worden
met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete variërend van 100
euro tot 500.000 euro, afhankelijk van de ernst. Ook de administratieve opvolging van de
mestbalans van de individuele bedrijven vormt een efficiënt instrument.

Voor elk bedrijf wordt jaarlijks een mestbalans opgemaakt om na te gaan of de productie, het
gebruik, de aanvoer en de afvoer van meststoffen in evenwicht zijn op het bedrijf. Bedrijven
met een beperkte balansoverschrijding krijgen een waarschuwing. Bedrijven met een
significante balansoverschrijding krijgen een administratieve geldboete. In 2010 kregen 670
bedrijven een administratieve boete wegens een balansoverschrijding in 2008. De initieel
opgelegde boete bedroeg gemiddeld 3800 euro. In totaal ging het om 2.571.245 euro. De
bezwaarbehandeling van deze boetes loopt nog, zodat nog niet duidelijk is wat het
uiteindelijk opgelegde boetebedrag na bezwaarbehandeling zal zijn.

Naast het repressief optreden tegen piekvervuiling, is ook een belangrijke rol weggelegd voor
begeleiding en sensibilisering. Ik kan dan ook niet akkoord gaan met de uitspraak dat
bedrijfsaudits niet zouden werken. De nitraatresidumetingen en de audits vormen wel
degelijk een belangrijk sensibiliserend instrument. De Mestbank heeft recent een analyse
uitgevoerd van het effect van de begeleidende maatregelen, zoals een audit, op de evolutie
van het nitraatresidu. Uit deze analyse blijkt dat de begeleidende maatregelen een duidelijk
positief effect hebben. Zo blijkt dat de nitraatresidu’s duidelijk gunstig evolueren bij de
bedrijven die maatregelen opgelegd kregen, zoals een audit, het opmaken van een
bemestingsplan of het verplicht nemen van opvolgstalen, ten gevolge van een te hoog
nitraatresidu in het verleden. Het effect is er effectief op het terrein. We moeten daar dan ook
verder op inzetten. Het gaat hier om de combinatie van verschillende factoren waaruit wel
degelijk blijkt dat er wordt gestraft en gecontroleerd, maar ook dat er wordt gesensibiliseerd
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en gezorgd voor begeleiding. Ik denk dat dit de beste combinatie is om resultaat te boeken op
het terrein.

De voorzitter: De heer Peeters heeft het woord.

De heer Dirk Peeters: Minister, ik heb een aantal hoopvolle zaken genoteerd, onder andere
dat dit zal worden opgenomen in het nieuwe milieuhandhavingsprogramma. Dat lijkt me een
aanbeveling waard. Piekvervuiling blijft immers een probleem.

Ik heb niet gezegd dat die bedrijfsaudits niet deugen. Ik heb gezegd dat niet alle bedrijfsaudits
blijken te werken. Dat heb ik overgenomen uit de communicatie van de Mestbank zelf, ik heb
dat dus niet verzonnen.

Ik blijf een beetje bezorgd over de werking van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op
dat vlak en de samenwerking tussen de VMM en de Mestbank en tussen de VMM en de
gemeenten. Ik verklaar me nader. Ik heb eens een schriftelijke vraag gesteld over
mestverwerking en de lozing in oppervlaktewater. Toen bleek ook dat er wel vergunningen
worden afgeleverd, maar dat die vergunningen op het vlak van de effectieve lozing niet
worden gemonitord of opgevolgd. Dat was een heel verontrustend antwoord dat ik toen van u
kreeg. Het blijkt in de praktijk echter ook zo te zijn. Vergunningen worden verleend maar niet
gecontroleerd op het terrein.

Op het vlak van piekvervuilingen heeft de VMM met verschillende gemeenten de afspraak
dat zij de milieudiensten zal verwittigen als er piekvervuilingen worden vastgesteld. Dat doet
de VMM ook niet. Van de vijf voorbeelden die ik heb bijgevoegd, zijn er twee waarbij de
gemeente zelf het initiatief zal nemen. In tegenstelling tot wat de VMM zegt, weten de
meeste gemeentelijke milieudiensten en mensen met voldoende terreinkennis van waar die
piekvervuiling komt. Op de Biezenloop in Merksplas zitten maar vier bedrijven. Nog voor
Pasen zullen die allemaal worden bezocht door de gemeentelijke milieudienst. Ik ben daar
heel tevreden over. Ik stel vast dat dit initiatieven zijn die de gemeenten zelf nemen terwijl de
VMM het voortouw zou moeten nemen. Ik ben dan ook blij dat u een initiatief zult nemen
inzake milieuhandhaving. Het is echter spijtig dat de VMM op dat vlak veel te laks optreedt
en de problematiek niet au sérieux neemt.

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Minister, ook ik dank u voor uw antwoord. Ik was wat bezorgd.
Ik vroeg me af waarom, als men bij alle punten daadwerkelijk zou kunnen zeggen wat het
probleem was, daar nog niets mee was gedaan. Anderzijds willen we natuurlijk wel weten
wat de algemene tendens is. Die correlaties moeten zeker voort worden bekeken, om te zien
welke acties mogelijk zijn. Ik ben ook blij dat de kracht wordt erkend van de audits, van de
sensibilisering en het samen op weg gaan met de sector om tot verbeteringen te komen.

De bezorgdheid van de heer Peeters lijkt me terecht: als er effectief puntlozingen zouden
worden vastgesteld, moeten die inderdaad kordaat worden aangepakt. Hij stelt dat de VMM
ter zake niet de nodige acties onderneemt. Het is echter ook enigszins de vraag wie welke
acties moet ondernemen. Als er meldingen plaatsvinden, vinden die vaak plaats bij de
gemeenten. Zeker nu, met het nieuwe handhavingsbeleid, zullen gemeenten en de
milieuambtenaren zelf vaststellingen kunnen doen en pv’s kunnen opstellen. Het verleden
leert me echter ook wel dat, als er sprake is van een melding bij de milieu-inspectie of bij de
Mestbank, die vervuiling een halve dag of een dag later niet meer is vast te stellen, zodat de
inspectie of de Mestbank vaak te laat komt of inderdaad eigenlijk niet optreedt. Daarop moet
meer worden ingezet. Soms zijn er daadwerkelijk signalen. Niet alleen de VMM, maar ook de
Mestbank kan daar wel mee aan de slag gaan. Ik zeg niet dat dit nooit gebeurt, maar als het
gaat over puntlozingen en specifieke gevallen moet misschien worden bekeken wat de
procedure is. Ik ken die huidige procedure niet volledig, maar misschien zijn er nog
verscherpingen mogelijk, zeker op dat vlak.
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De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Als kan worden nagegaan waar de oorzaak ligt, moet daar
inderdaad tegen worden opgetreden. Zeker in de vijf gegeven voorbeelden blijkt dat echter
niet altijd evident te zijn. Ik heb die voorbeelden bekeken, en de achtergrond ervan. In
sommige gevallen wordt daadwerkelijk ook samengewerkt met de gemeentelijke
milieudienst. In de praktijk blijkt het echter niet evident om die heel specifieke oorzaken na te
gaan. Als er in de buurt mestverwerkingsinstallaties waren, is de VMM bijvoorbeeld gaan
controleren of er lozingen in het water waren. Dat blijkt in deze gevallen niet zo te zijn
geweest. Volgens de informatie die ik heb, gaat men er effectief wel mee aan de slag. Ik ben
het met u eens: als we daar een prioriteit in de handhaving van kunnen maken, kunnen we op
het terrein misschien nog betere resultaten boeken. Mijnheer Peeters, ik ben het echter niet
met u eens als u stelt dat er niets gebeurt, in samenwerking met de gemeenten en met de
VMM. Het is ook altijd zo dat veroorzakers van piekvervuiling sommige anderen ook het
leven zuur maken. Dat kan de bedoeling niet zijn.

Mevrouw Tinne Rombouts: Ter verduidelijking wil ik een heel belangrijk onderscheid
maken: wat we terugvinden in de meetpunten is niet altijd het gevolg van een puntlozing of
een lozing. Er is het optreden van een lozing, en dan is er inderdaad de vraag naar de
correlaties en de resultaten van de punten. Dat zijn duidelijk twee verschillende elementen
waarop we voort moeten inzetten, zoals de minister ook heeft gesteld.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Marnic De Meulemeester tot mevrouw Joke Schauvliege,
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over het organiseren van
informatiesessies inzake het Milieuhandhavingsdecreet en het Milieuschadedecreet
- 616 (2010-2011)

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het woord.

De heer Marnic De Meulemeester: Voorzitter, minister, geachte leden, naar aanleiding van
de nieuwe Milieuhandhavings- en Milieuschadedecreten werden in het voorjaar van 2009 in
alle provincies informatiesessies georganiseerd door de Administratie Leefmilieu, Natuur en
Energie (LNE). De sessies stonden open voor alle betrokkenen en boden de mogelijkheid aan
de betrokken lokale ambtenaren die dagelijks met deze problematiek te maken hebben, om
daar meer inzicht in te verwerven. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder en worden
deze nieuwe decreten steeds meer in de praktijk gebracht. Uit deze praktijk blijkt dat er een
aantal praktische problemen rijzen die vragen oproepen of minstens aanleiding geven tot
interpretatie van de betrokken regelgeving, een interpretatie die blijkbaar verschilt van
bestuur tot bestuur. Het gaat toch wel over een zeer complexe wetgeving.

Bovendien blijkt dat een aantal betrokken ambtenaren en beleidsmakers van de lokale
besturen om een of andere reden niet hebben kunnen deelnemen aan de informatiesessies van
2009, zodat de kennis om deze bepalingen in de praktijk om te zetten, bij die mensen niet
echt groot is. Het zou daarom bijzonder nuttig zijn om deze informatiesessies te herhalen en
er een soort uitwisselings- en vragendag van te maken. Op die wijze kan verduidelijking
worden verschaft bij praktische problemen die op het terrein rijzen en kunnen de decreten
mogelijk aan de hand van de ervaringen op het terrein worden bijgestuurd.

Minister, bent u bereid om uw administratie opnieuw de opdracht te geven om informatie-
sessies met betrekking tot het Milieuhandhavingsdecreet en het Milieuschadedecreet te
organiseren? Zo ja, op welke wijze? We moeten immers in de praktijk vaststellen dat er op
het terrein, bij de lokale besturen toch wel heel wat onduidelijkheid bestaat. Bent u bereid om
op basis van de ervaringen op het terrein bijsturingen aan de betrokken decreten te
overwegen?
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De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Voorzitter, geachte leden, mijnheer De Meulemeester, het nu al
in de praktijk voorzien van algemene informatiesessies over de toepassing van het
Milieuschadedecreet lijkt me nog niet echt aan de orde. Het gaat immers nog over een heel
beperkt toepassingsgebied. Dat weet u. Het gaat enkel over het artikel 15.1.2. van het decreet
Algemeen Milieubeleid. Het gaat over een heel beperkt aantal toepassingsgevallen. Wel is het
zo dat er momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van een uitvoeringsbesluit. Zowel
het verzoek om maatregelen door derden als de beroepsprocedure zal daarbij aan bod komen.
Desgewenst kan een informatiesessie worden georganiseerd na de definitieve goedkeuring
van het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering, zodat tijdens de toelichting zo veel
mogelijk kan worden ingegaan op concrete vragen. Nu zou dat nog niet het geval zijn. Er
wordt niet gekozen voor het organiseren van een dergelijke informatiesessie per provincie,
omdat we verwachten dat er slechts een beperkt aantal personen aanwezig zou zijn. Voor de
goede orde, we willen dat wel organiseren, maar niet per provincie.

Momenteel zijn er binnen het beleidsdomein twee werkgroepen actief, namelijk de LNE-
werkgroep Milieuhandhaving en de LNE-werkgroep Milieuschade. Beide werkgroepen
verzamelen voor hun respectieve decreten mogelijke wijzigingsvoorstellen naar aanleiding
van de input van de partners binnen het beleidsdomein. Deze wijzigingsvoorstellen zijn
gebaseerd op de ervaringen op het terrein. Zoals u vraagt, zijn we uiteraard bereid
bijsturingen te doen, op basis daarvan.

De Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) zorgt voor de
coördinatie van deze wijzigingsvoorstellen inzake regelgeving, waarna de Vlaamse Regering
die al dan niet kan goedkeuren. Sinds de inwerkingtreding van het Milieuhandhavingsdecreet
in 2009 werden er wat de regelgeving inzake milieuhandhaving betreft, reeds een eerste reeks
wijzigingen verwerkt in het decreet van 23 november 2010 houdende diverse bepalingen
inzake leefmilieu en natuur en in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010
tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12
december 2008. Dat is u wellicht bekend. De beide aanpassingen zullen normaliter begin
2011 worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zijn vanaf dan ook van toepassing.

Deze wijzigingen komen er onder meer op neer dat het beroep ingesteld bij het
Milieuhandhavingscollege tegen een bestuurlijke geldboete voortaan schorsend werkt.
Overigens krijgt het Milieuhandhavingscollege de mogelijkheid om de boete desgevallend te
verhogen, terwijl het tot nu enkel de boete kon verlagen. Er wordt derhalve een volle
rechtsmacht toegekend aan het Milieuhandhavingscollege. Daarnaast kan een derde die in
eerste aanleg een verzoek tot bestuurlijke maatregel heeft ingediend bij de bevoegde persoon,
enkel bij de minister van Leefmilieu in beroep gaan tegen een beslissing waarbij wordt
geweigerd een bestuurlijke maatregel op te leggen. Hij heeft niet de mogelijkheid om een
beroep in te dienen met betrekking tot de aard van de bestuurlijke maatregel of de inhoud van
het besluit.

Nog met betrekking tot de bestuurlijke maatregel werd nu de mogelijkheid gecreëerd om, bij
afwezigheid van de vermoedelijke overtreder, het besluit houdende bestuurlijke maatregel op
een zichtbare plaats aan te brengen. Dat kan van pas komen bij terreingebonden delicten,
zoals een illegale kapping of grondwerken. Ten slotte werd ook de lijst van de milieu-
inbreuken aangepast, waarbij als voornaamste wijziging kan worden vermeld dat een
identificatieformulier dat niet volledig is ingevuld, voortaan als een milieumisdrijf zal worden
behandeld. Op die manier wordt de lacune verholpen dat een politieagent die geen
toezichthouder is, dergelijke schendingen niet kon vaststellen. Dat zijn dus allemaal
praktijkervaringen die we hebben aangepast.

Daarnaast wordt in 2012 het Milieuhandhavingsdecreet onderworpen aan een totaalevaluatie.
Die was gepland, dus we zullen ze ook effectief uitvoeren. Alle betrokken actoren zullen
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worden uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Vanzelfsprekend zal rekening worden
gehouden met de resultaten van die evaluatie indien er een bijsturing nodig is.

Mijnheer De Meulemeester, ik denk dus dat we ingaan op heel wat van uw vragen.

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het woord.

De heer Marnic De Meulemeester: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik wil daar nog
een aantal kanttekeningen bij maken. De brief van 1 maart 2010 die de burgemeesters hebben
gekregen over de behandeling van milieuklachten door de milieu-inspectie, is toch wel
ingrijpend voor de lokale besturen. Klasse 2 en 3 moeten worden behandeld door die lokale
besturen, terwijl klasse 1 tot de bevoegdheid van het gewestelijk toezicht en de milieu-
inspectie behoort. Ik wil vragen dat die concurrerende bevoegdheden zo veel mogelijk
zouden worden vermeden. Dat staat ook vermeld in die brief van 1 maart 2010. Het gaat dan
over de aanstelling van de lokale toezichthouders. Is de rol van die toezichthouders, die toch
wel enorm belangrijk zijn voor die milieuhandhaving, al geëvalueerd? Ook is er de
samenwerking tussen de gemeente en de lokale politie. De politie speelt immers toch ook wel
een cruciale rol bij die milieuhandhaving. In de meeste gevallen is alleen de politie, zelfs in
kleinere gemeenten, bevoegd om processen-verbaal op te stellen. Hebt u er een zicht op hoe
het zit met die samenwerking?

Bijkomende informatiesessies lijken me nuttig, hoe ze ook worden gegeven. Dat was
trouwens ook enigszins de reden voor mijn vraag. Ze zijn ook nuttig om duidelijkheid te
krijgen over die bevoegdheidsverdeling, zodat ook de lokale besturen en de lokale politie
weten waaraan ze zich moeten houden.

Minister Joke Schauvliege: Mijnheer De Meulemeester, ik heb eigenlijk slechts deels
geantwoord op uw vragen. Ik ben vergeten te vermelden dat er met betrekking tot het
Milieuhandhavingsdecreet zelf wel sessies hebben plaatsgevonden, en dat er een specifieke
opleiding was voor die lokale toezichthouders. Ik heb het vooral over het
Milieuschadedecreet gehad, verkeerdelijk. Dat is mijn fout. Wat het Milieuhandhavings-
decreet betreft, hebben er heel wat opleidingen plaatsgevonden. Voor die toezichthouders zijn
er aparte modules ‘Beginselen van de handhaving van de milieuwetgeving’ geweest, van 12
uur opleiding. Ook op de website van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving
(VHRM) staat er heel wat informatie. Wat die lokale toezichthouders betreft, verwijs ik ook
naar het addendum van de samenwerkingsovereenkomst, waarmee we lokale besturen ertoe
aanzetten daar ook werk van te maken.

Ik heb het daarnet al gezegd: in 2012 zullen we een totaalevaluatie doen. We moeten de kans
geven om die totaalevaluatie te doen. Het geeft geen zin om nu al conclusies te trekken en bij
te sturen wat die lokale toezichthouders betreft. We hebben op voorhand gezegd dat we wat
tijd zouden geven om dat in de praktijk uit te werken. In 2012 doen we dan die
totaalevaluatie. Met het addendum bij die samenwerkingsovereenkomst zullen de lokale
besturen dat nog meer doen, zodat we nog meer expertise in overweging kunnen nemen bij
die totaalevaluatie.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de verschillen per provincie van de
uitbetalingen door het Wildschadefonds
- 663 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Karlos Callens tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de niet-uitbetaling van vergoedingen
door ganzenschade
- 760 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Voorzitter, geachte leden, minister, een tijdje geleden heb ik u een
schriftelijke vraag gesteld over de uitbetalingen van het Wildschadefonds. Daaruit blijkt dat
dit fonds op 1 oktober 2010, dus nog niet zo lang geleden, een kleine 29 miljoen euro heeft
uitbetaald sinds zijn inwerkingtreding op 1 september 2009. Het fonds vergoedt de
wildschade veroorzaakt door niet-bejaagbaar wild en door beschermde diersoorten. U hebt de
hele procedure uitvoerig toegelicht in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag. Ik zal daar
dus niets meer over zeggen.

Het is me wel opgevallen dat van die 29 miljoen euro 23,5 miljoen euro enkel en alleen in de
provincie Oost-Vlaanderen is uitbetaald. Er is wel de nuance dat niet alle schadedossiers zijn
afgerond, maar het is toch wel vrij opvallend dat meer dan 80 procent naar één provincie
gaat. De Boerenbond heeft al berekend dat er voor ongeveer 1 miljoen euro schade zou zijn.
Dat is natuurlijk een enorme kloof ten opzichte van die 23 miljoen euro in Oost-Vlaanderen.
Het is merkwaardig dat ongeveer alles naar één provincie gaat. Ik wijs erop dat in Antwerpen
en Limburg niets is uitbetaald, in Vlaams-Brabant 3600 euro en in West-Vlaanderen 1700
euro. Dat zijn kleine bedragen. Ik weet ook dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
momenteel een eerste evaluatie maakt van de werking van het Wildschadefonds.

Minister, hebt u een verklaring voor het feit dat de vergoedingen van het Wildschadefonds
vooral in Oost-Vlaanderen worden uitbetaald? Het is niet alleen in Oost-Vlaanderen dat er
ganzen vliegen. Dat zal dus waarschijnlijk niet de reden zijn.

Op welke manier werden en worden landbouwers geïnformeerd over het bestaan van het
Wildschadefonds? Wellicht schuilt daar een deel van het antwoord. De vraag rijst of er niet
meer nood is aan communicatie en sensibilisering met betrekking tot die procedure. Is die
aangekondigde evaluatie door uw agentschap er al? Zo ja, wat waren de conclusies? Zo neen,
wanneer verwacht u die evaluatie?

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens: Voorzitter, minister, geachte leden, ik wil me daar uiteraard bij
aansluiten. Samen met de heer De Meyer en anderen hebben we een aantal jaren geleden
getracht een schadevergoedingssysteem op poten te zetten, dat sinds 1 september 2009 in
werking is. Ik denk dat alle indieners enigszins de indruk hadden dat er zaken werden
uitgesteld en dat dit niet heel snel op gang is gekomen. Nu constateren we dat Oost-
Vlaanderen het leeuwendeel van de uitbetalingen heeft. Eveneens constateren we dat ook
West-Vlamingen voor een aantal miljoenen euro’s toezeggingen hebben gekregen, zelfs vorig
jaar al, in juni en juli, maar dat ze in november nog geen cent hadden gezien. Het antwoord
luidde dat er kredietherschikkingen moesten gebeuren om die uitbetalingen te doen. Ik moet
wel zeggen dat er sinds het indienen van mijn vraag al een aantal mensen hun geld hebben
gekregen. Misschien heeft dit bij u aanleiding gegeven tot het richten van een vraag aan uw
administratie om heel snel de mensen te betalen. (Gelach)

Als parlementsleden, die het wetgevend werk controleren, moeten we bezorgd zijn over
landbouwers die schade lijden. Het zijn er nu al heel veel en het zullen er volgens mij nog
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veel meer worden, want hoe meer men de ganzen aantrekt en beschermt, hoe meer schade er
zal zijn. Dat is trouwens al gebleken de laatste maanden.

Wat waren de echte oorzaken, minister, dat de mensen zo laat of niet werden uitbetaald? Wat
zult u daar in de toekomst aan doen?

Omdat de betrokkenen zes maanden tot één jaar na de beslissing moeten wachten op het
bedrag, zou ik graag vernemen of er door uw kabinet in verwijlinteresten wordt voorzien.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, minister, collega’s, ik ben uiteraard tevreden dat de heer
Callens zich nog herinnert dat ik een aantal jaar geleden een voorstel tot aanpassing van het
Jachtdecreet heb ingediend en dat ik hem toen ook heb gevraagd om het mee te ondertekenen.
We hebben een paar jaar moeten aandringen op uitvoeringsbesluiten, maar uiteindelijk zijn ze
tot stand gekomen.

Minister, op 11 mei 2010 hebben de heer Callens en ikzelf u hierover nog een vraag gesteld.
Ik maak de heer Decaluwe eventjes attent op het antwoord dat u toen gaf. Voor West-
Vlaanderen waren er toen 38 dossiers ontvankelijk, voor Oost-Vlaanderen 9, voor Vlaams-
Brabant 3 en voor Limburg 10. U hebt toen heel specifiek op mijn vraag geantwoord dat er
een verslag zou komen, dat ook wordt overgemaakt aan de Vlaamse Regering, in verband
met de evaluatie van de uitvoeringsbesluiten en waarin ook beleidsvoorstellen zouden worden
geformuleerd. U begrijpt dat ik dit verslag heel graag zou ontvangen zodat we weten wat de
evaluaties en beleidsvoorstellen zijn die u ondertussen ontvangen hebt. Op 11 mei
antwoordde u mij: “In het najaar” – en dat is het najaar 2010 – “zullen er een eerste
verslaggeving en evaluatie van het Wildschadebesluit plaatsvinden.”

Ik sluit me daarom aan bij de vraag en ik zou graag vernemen of de evaluatie reeds
plaatsgevonden heeft en wat het resultaat ervan is.

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Mijnheer Decaluwe, mijnheer Callens, mijnheer De Meyer, ik
denk dat er twee oorzaken zijn voor het verschil tussen het al dan niet uitbetalen – en dat
heeft voor een stukje ook met het parlement zelf te maken. De eerste oorzaak is de manier
waarop de dossiers werden afgehandeld. Ik licht dit straks toe, maar er was een verschil in
aanpak tussen West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. De uitbetalingen zijn nu gebeurd en dat
heeft te maken met de goedkeuring van de begroting door het parlement op het einde van
december waardoor we de middelen hadden om uit te betalen.

Ik licht het verschil in aanpak even toe. In Oost-Vlaanderen werden de dossiers een voor een
afgehandeld waardoor de schuldvorderingen sneller bij de centrale diensten van het
Agentschap voor Natuur en Bos zijn binnengekomen voor uitbetaling. Deze aanpak bleek wel
veel personeelsinzet te vergen.

Een alternatieve werkwijze bestaat erin om de dossiers gezamenlijk af te ronden na de
oogstwerkzaamheden. Dat biedt het voordeel dat de extra werklast die het afhandelen van de
dossiers met zich meebrengt, relatief beperkt wordt. Deze werkwijze werd in West-
Vlaanderen gevolgd, wat betekent dat het grote aantal dossiers dat in deze provincie werd
ingediend, en het zijn er inderdaad meer dan in Oost-Vlaanderen, onlangs allemaal werd
behandeld en doorgestuurd naar de centrale diensten en binnenkort ook kan worden
afgehandeld.

Het huidige percentage van 81,5 procent van het uitbetaalde bedrag in Oost-Vlaanderen, geeft
dus een vertekend beeld met betrekking tot de schade die uiteindelijk zal worden uitbetaald.
Er zijn meer dossiers in West-Vlaanderen en er zal ook meer worden uitbetaald, maar Oost-
Vlaanderen werd sneller uitbetaald door de snellere afhandeling van de dossiers en de manier
waarop dat is gebeurd. In Oost-Vlaanderen werd elk dossier dat binnenkwam, behandeld en
doorgestuurd, terwijl in West-Vlaanderen alles werd verzameld en dan pas doorgestuurd.
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Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt op zijn website toelichting en formulieren ter
beschikking. Het is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, telefonisch, schriftelijk
of per mail. Ook werd informatie over het Schadebesluit via de provincie West-Vlaanderen
en via de landbouwpers verspreid. Ook de landbouwsector zelf besteedt heel wat aandacht
aan begeleiding en informatieverstrekking.

Mijnheer De Meyer, het klopt dat er een evaluatie van de regeling komt: die bevindt zich in
een finale fase en men heeft ze mij beloofd in de loop van januari. Eerst had men gezegd dat
de evaluatie er tegen het eind van het jaar zou zijn, maar ze is nog niet klaar. Men heeft ze me
beloofd in de loop van januari en ik hoop dat dat het geval zal zijn, zo niet zal ik de diensten
eraan herinneren. Het spreekt voor zich dat dit ook moet worden besproken met andere
betrokken diensten zoals landbouw. Als we eenmaal de evaluatie hebben, lijkt het me
interessant om het document over te maken aan de commissie.

Mijnheer Callens, met de kredietherschikking in december 2010 kon onvoldoende betalings-
krediet worden vrijgemaakt om alle wildschadevergoedingen uit te betalen. Nu is er voorzien
in bijkomende vastleggingkredieten. De begroting is ondertussen goedgekeurd en
bekrachtigd. De afhandeling van alle betalingen gebeurt progressief vanaf januari, vandaar
dat er al een aantal werden uitbetaald. Ook de goedgekeurde wildschadedossiers kunnen
vanaf nu uitvoering krijgen.

Voor de wildschadedossiers die niet via de gerechtelijke procedure verlopen, wordt er niet in
verwijlintresten voorzien. De betaling gebeurt, zoals in de regelgeving voor wildschade-
vergoedingen is bepaald, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten. We
hebben dus een kapstok, maar we hadden de goedkeuring van de begroting nodig om de
uitbetaling te kunnen doen.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Minister, ik dank u voor het antwoord. Eind goed al goed, maar het
is belangrijk als uit de evaluatie blijkt dat de aanpak van een bepaalde afdeling in een
bepaalde provincie veel efficiënter is voor de landbouwers dan die van de andere, er lessen
uit worden getrokken zodat elk dossier zo snel mogelijk kan worden afgehandeld. Het
interesseert ook mij om de inhoud van de evaluatie te kennen.

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens: Minister, ook ik wil u bedanken voor het antwoord. Ik heb toch
goed begrepen dat u zegt dat men voor de dossiers die via de gerechtelijke weg werden
aangevraagd, wel verwijlintresten krijgt?

Minister Joke Schauvliege: Als ze niet via gerechtelijke weg verlopen, zijn er geen
verwijlintresten. Als ze wel via gerechtelijke weg verlopen en er is een uitspraak dat er
verwijlintresten zijn, dan zullen die ook worden uitbetaald.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Minister, bedankt voor het antwoord. Ik zou aan de voorzitter willen
vragen om ervoor te zorgen dat het verslag en de evaluatie die we van de minister zullen
ontvangen, worden overgemaakt aan de leden en ook aan de niet-leden die geïnteresseerd
zijn.

De voorzitter: De secretaris zal ervoor zorgen.

Het incident is gesloten.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de evaluatie van de samenwerkings-
overeenkomst 2009 ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’
- 812 (2010-2011)

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, minister, collega’s, begin december 2010 ontvingen
steden en gemeenten de definitieve evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als
opstap voor duurzame ontwikkeling’ voor het jaar 2009.

Bijna een kwart van de gemeenten, 61 van de 273, werden afgekeurd voor de rubriek
‘Energieprestatie en binnenklimaat’ (EPB) op basisniveau. Voor vele gemeenten betreft het
de enige afkeuring, waardoor de hele vergoeding op basisniveau niet zou worden toegekend.
De basissubsidie is echter het grootste deel van de subsidies die gemeenten in het kader van
de samenwerkingsovereenkomsten ontvangen.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) legt op dat de EPB-nummers van de bouw-
vergunningen en -meldingen maandelijks doorgestuurd dienen te worden naar het VEA. Deze
maatregel werd ingevoerd in 2006 en werd in 2008 geïntegreerd in de nieuwe contracttekst
van de samenwerkingsovereenkomst. In de rapportering van 2008 werd slechts een handvol
gemeenten afgekeurd omdat ze helemaal geen gegevens hadden doorgestuurd.

Voor de rapportering van 2009 werden echter plots strengere criteria toegepast. Concreet
werden de besturen die de gegevens minder dan vijfmaal hadden doorgestuurd, plots
afgekeurd, zonder dat hier vooraf over werd gecommuniceerd. Pas in het najaar van 2010 –
toen het dossier voor 2009 al lang was overgemaakt – werd hierover een schrijven gericht
naar de diensten ruimtelijke ordening van de Vlaamse gemeentebesturen. Gemeenten die
sinds 2006 in een vast, regelmatig tempo, bijvoorbeeld eenmaal per kwartaal, alle gegevens
correct doorsturen, worden dus plots heel zwaar gestraft. Het subsidieverlies kan tot meer dan
130.000 euro oplopen.

Op basis van – excuseer dat ik het zo moet zeggen – vormelijkheden en zonder het tijdig
verstrekken van informatie, op dergelijke wijze verregaand ingrijpen, lijkt toch in te gaan
tegen het rechtvaardigheidsgevoel en tegen de geest en bedoeling van de samenwerkings-
overeenkomsten.

Minister, hebt u weet van deze problematiek? Vanwaar de plotse wijziging in de manier
waarop de criteria werden toegepast? Werden de betrokken gemeentebesturen volgens u
tijdig geïnformeerd over deze wijziging? Vindt u het billijk dat partners die op regelmatige
basis hun gegevens doorsturen, even streng worden gestraft als degenen die niets doorsturen?
Zult u in het licht van de eventuele beroepsprocedures bij de beoordeling rekening houden
met deze elementen?

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens: Voorzitter, minister, ik wil me aansluiten bij de vraag. We hebben
dit ernstig besproken met een aantal burgemeesters, en onze reactie is om in de toekomst de
overeenkomsten gewoon naast ons neer te leggen. Dat is heel gevaarlijk met het oog op het
bereiken van de doelstelling van de overeenkomsten die indertijd werd vastgelegd. Als de
burgemeesters de overeenkomsten negeren, hebben ze er natuurlijk geen subsidies of
inkomsten meer van, maar dan zullen ze ook het bermmaaisel niet meer oprapen noch andere
milieu-inspanningen leveren. We moeten toch heel voorzichtig zijn.

Minister, wegens het probleem van de beperkte budgetten, is het misschien interessant om net
zoals vroeger een aantal zaken bij de gemeenten goed te keuren, eventueel op basis van
minder strenge regels, en om de totale subsidie per gemeente te verminderen zodat er toch
meer gemeenten van kunnen gebruikmaken. Op die manier zullen de gemeenten toch
inspanningen leveren om te proberen om de milieuovereenkomsten goed te keuren.
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Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, we hebben het voorbije jaar ook een discussie
gevoerd over de milieusamenwerkingsovereenkomsten en ook nu blijken ze tot zware
discussies te hebben geleid bij veel gemeenten. De gemeenten hebben immers veel
inspanningen geleverd. Ik blijf erbij dat de milieusamenwerkingsovereenkomst een goed
instrument is om gemeenten ertoe aan te zetten om inspanningen te doen voor ons leefmilieu.

Als er natuurlijk zulke zware subsidies aan worden gekoppeld die ook jarenlang werden
toegekend, maar er opeens strengere criteria worden gehanteerd, dan geraken de gemeente-
besturen gedemotiveerd. Ik meen ook dat er een slechte communicatie bestaat over de manier
waarop de milieusamenwerkingsovereenkomst wordt beoordeeld of gedelibereerd. Blijkbaar
wordt er tussentijds onvoldoende van gedachten gewisseld met de gemeentebesturen over wat
de concrete verplichtingen zijn, wat er op het spel staat en hoe een aantal regels die
opgenomen zijn in de milieusamenwerkingsovereenkomst, moeten worden geïnterpreteerd.

Minister, ik vrees ook een beetje dat als we dezelfde weg blijven volgen als het voorbije jaar,
veel gemeentebesturen hun inspanningen om een aantal doelen te bereiken inzake leefmilieu,
zullen afbouwen. We moeten de milieusamenwerkingsovereenkomst echt gebruiken om meer
te bereiken in plaats van minder.

Ik denk dat we daar stilaan naartoe gaan. Ik heb tijdens het voorbije jaar het gevecht gezien
van mijn eigen gemeente die haar subsidies in grote mate zag verminderen. Dat kan niet de
bedoeling zijn. We moeten de gemeentebesturen ertoe aanzetten om meer te presteren.
Daarvoor is een goede samenwerking nodig. Er is ook een betere communicatie nodig met de
gemeentebesturen. Er moet niet te veel vanuit de ivoren toren maar meer via contactpersonen
worden gecommuniceerd. De voorbije jaren zagen heel wat gemeentebesturen hun subsidies
verloren gaan. Ik wil dan ook vragen om die milieusamenwerkingsovereenkomst opnieuw te
bekijken en na te gaan waar de discommunicatie zit. Het is de bedoeling te voorkomen dat de
gemeentebesturen afhaken.

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Mijnheer De Meyer, er is geen wijziging van de voorwaarden,
en ook geen gebrek aan communicatie.

Artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 betreffende het vaststellen van
minimale voorwaarden bij de opname van gegevens in de energieprestatiedatabank verplicht
de vergunningverlenende overheden tot het elektronisch doorzenden van een overzicht van de
gegevens van stedenbouwkundige vergunningen. Het ministerieel besluit bepaalt dat dit
maandelijks moet gebeuren. Het doorzenden van de vergunningsgegevens is voor het Vlaams
Energieagentschap (VEA) essentieel om de energieprestatieregelgeving (EPB) te handhaven.
In de energieprestatiedatabank voegt de verslaggever aan het dossier met de vergunning, de
startverklaring en de EPB-aangifte toe. Het VEA volgt op of dit voor elk vergunningsdossier
wel gebeurt en onderneemt, indien nodig, actie. Wie niet voldoet, kan bestraft worden.

Het VEA stelde de gemeenten in 2006 op de hoogte van de verplichting tot maandelijks
doorsturen van de vergunningen. Dit gebeurde zowel elektronisch via nieuwsbrief en mail als
via de gewone post.

In 2007 volgde een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen en aan de
stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeenten die nog geen vergunningen doorstuurden.
Daarnaast werden de gemeenten die geen elektronische gegevens verzonden, ook individueel
gecontacteerd met de vraag om dit proces op te starten. Aangezien deze gegevens voor het
VEA noodzakelijk zijn voor de handhaving van de energieprestatieregelgeving, werd de
verplichting tot verzenden van de vergunningsgegevens ingeschreven in de contracttekst van
de samenwerkingsovereenkomst sinds 2008. Aangezien het een nieuwe verplichting betrof,
was het VEA bij de beoordeling over 2008 soepel. Voor 2009 werd de evaluatie
aangescherpt. Het VEA hanteerde voor 2009 minimaal zes verzendingen als beoordelings-
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criterium. Ook dit is nog ruim onder de verplichting die door het ministerieel besluit werd
opgelegd.

Indien het VEA het criterium van maandelijkse verzending strikt zou hanteren, zouden nog
veel meer gemeenten afgekeurd worden. Bovendien hanteerde het VEA een zekere
soepelheid indien duidelijk was dat er beterschap was. Zo werd voor gemeenten die slechts
vijfmaal doorstuurden, bekeken of het aantal vergunningen voldoende was en of er in 2010
een meer regelmatige verzending gebeurde. Deze soepelheid is volgens het VEA echter niet
onbeperkt rekbaar. Onder een bepaalde grens kan er niet meer gesproken worden van een
regelmatige verzending.

Het VEA communiceert sinds 2006 op regelmatige tijdstippen over deze verplichting aan de
gemeente. De contracttekst van de samenwerkingsovereenkomst bevat de verplichting sinds
2008. De gemeenten moeten zich baseren op de contracttekst voor het opstellen van hun
milieujaarprogramma. In de tekst van de samenwerkingsovereenkomst staat duidelijk dat dit
maandelijks moet gebeuren. Om de energieprestatieregelgeving op een efficiënte manier te
kunnen handhaven door dossiers correct te koppelen, is het voor het VEA nodig dat de
vergunningsgegevens regelmatig worden doorgestuurd. Als de doorzending niet gemiddeld
tweemaandelijks gebeurt, kan volgens het VEA niet worden gesproken van een regelmatige
basis.

Ik kan moeilijk vooruitlopen op de beslissing over de bezwaarschriften die ingediend werden.
Algemeen kan ik wel stellen dat ik bij de beoordeling van de beroepen het gezond verstand
wil laten primeren. Zo moet er afgewogen worden of de sanctie evenredig is met de
overtreding.

Een ander element dat speelt, is of er externe omstandigheden zijn waardoor een gemeente
niet of moeilijk aan haar verplichtingen kon voldoen, of een gemeente zich ingespannen heeft
om zich in regel te stellen, en of de Vlaamse overheid zelf voldoende inspanningen geleverd
heeft om aan haar verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst te
voldoen. Ik zal die criteria hanteren om de bezwaarschriften te beoordelen.

Men kan niet zeggen dat er niet gecommuniceerd is. We kunnen wel nagaan wat er nog meer
kan gebeuren. Als ik echter via het VEA de gegevens opvraag, dan stel ik vast dat er een
intensieve en individuele aanpak heeft plaatsgevonden van die gemeenten.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Minister, ik ga er inderdaad van uit dat u en uw kabinet voldoende
gezond verstand hebben om deze dossiers en de beroepsprocedure met de nodige wijsheid te
beoordelen.

Ik wil ook even ingaan op de verdediging van het VEA. Met louter vormelijkheden vanuit de
administratie kan men geen goed beleid voeren. Dat blijkt ook uit de reacties van de collega’s
die ik heb gehoord. Ik dank hen trouwens voor hun steun.

Als zij strikt de wetgeving en de vormelijkheden toepassen, kan ik hen geen ongelijk geven.
In de loop van de jaren is er een duidelijke verstrenging van de wijze waarop zij de
regelgeving toepassen. Ik zal u een aantal voorbeelden bezorgen. Ik kan u aantonen dat de
wijze van interpretatie in de loop der jaren veel strakker is geworden.

Ik kijk uit naar de goede afloop van de behandeling van deze dossiers.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


