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Voorzitter: de heer Jan Peumans

Interpellatie van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het negatieve advies van de Inspectie
van Financiën betreffende het ontwerp van beheersovereenkomst 2011-2015 met de
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
- 56 (2010-2011)

Interpellatie van mevrouw Annick De Ridder tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de nieuwe beheersovereenkomst met
de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en het negatief rapport ter zake van de
Inspectie van Financiën
- 57 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de prijsaanpassingen bij De Lijn
- 731 (2010-2011)

Ontwerp van beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en de
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

Gedachtewisseling met mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en
Openbare Werken en de heer Roger Kesteloot, directeur-generaal van de VVM De Lijn

De voorzitter: Collega’s, ik stel voor dat we eerst de samengevoegde interpellaties van de
dames Van den Eynde en De Ridder en de vraag om uitleg van de heer Keulen behandelen en
aansluitend de gedachtewisseling houden met minister Crevits en de heer Kesteloot over de
beheersovereenkomst1. De heer Reekmans kan niet aanwezig zijn, dus zijn vraag om uitleg
valt weg.

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Voorzitter, minister, collega’s, deze commissie is al
een aantal maanden in blijde verwachting. De nieuwe beheersovereenkomst met De Lijn voor
de periode 2011-2015 laat al heel lang op zich wachten. Het is bijna een ezelsdracht
geworden.

Onze verbazing was dan ook groot, minister, toen de Inspectie van Financiën (IF) in
december plots een aankondiging deed van het ongeboren kind. Wij moesten via de media
vernemen dat het inspectierapport van Financiën niet mals was voor de nieuwe beheers-
overeenkomst van De Lijn. Toen het Vlaams Belang en Open Vld daarover vragen wilden
stellen in de plenaire zitting, bleek dat niet mogelijk. Daarmee groeide het wantrouwen over
het achterhouden van documenten en werden de zo belangrijke democratische principes van
deze meerderheid meteen onderuitgehaald. Openbaarheid van bestuur zou er moeten toe
leiden dat deze documenten openbaar zijn.

Ik apprecieer die werkwijze niet. Ik vind het jammer dat ik dat bij de eerste commissie-
vergadering van het jaar moet zeggen. Ik blijf betreuren dat wij als Vlaams Parlement geen
inzage hebben gekregen in het rapport van de Inspectie van Financiën. Het rapport werd tot
op heden nog steeds niet overgemaakt aan de secretaris van deze commissie. Ik heb dat
gisteren nog nagevraagd.

Wij zijn dat echt niet gewoon van u, minister. Transparantie in alle documenten die het
Vlaams Parlement aangaan, blijft zeer belangrijk. Dat is ook een visie die de voorzitter van
deze commissie altijd nastreeft. Ik druk dan ook de hoop uit dat dat in de toekomst zal

1 Het ontwerp van beheersovereenkomst is te vinden als bijlage 3 bij Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 878/1.
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gebeuren. Ik heb intussen vernomen dat het document in kwestie alsnog aan de commissie zal
worden overgemaakt, zodat wij de juiste draagkracht ervan zullen kunnen kennen.

Ik kom dan tot het rapport zelf, althans wat we er in de pers over hebben vernomen. De
Inspectie van Financiën hekelt de ‘minimalistische prognoses’ van de reizigersaantallen, een
belangrijk onderwerp waarover we in deze commissie al vele malen hebben gedebatteerd. Het
is des te belangrijker als je weet hoeveel uitbreidingen er nog op stapel staan en hoeveel
financiële middelen er door De Lijn al besteed zijn en hoeveel er nog steeds ter beschikking
worden gesteld van De Lijn. Bovendien vraag ik me af of De Lijn zichzelf hier niet
onderuithaalt. Het is toch haar taak om de middelen die zij krijgt zo efficiënt mogelijk aan te
wenden en daarmee een groot reizigersaantal te bereiken?

De Inspectie van Financiën vreest dat de bevriezing van het huidige tariferingsstelsel niet
houdbaar is. De kostendekkingsgraad van amper 16 procent zal er niet op verbeteren. De Lijn
kan en mag zijn subsidieverslaving niet afbouwen, concludeert de inspecteur-generaal uit de
nieuwe overeenkomst. Dat is toch een zeer belangrijke opmerking, minister.

Het terugdringen van het aantal ongevallen met voertuigen van De Lijn is volgens de
Inspectie van Financiën weinig realistisch, het opvoeren van controles op zwartrijden wordt
dan weer onhoudbaar genoemd. Verder concludeert de inspectie dat armoedebestrijding geen
kerntaak is van De Lijn.

Sta me toe te zeggen, minister, dat de Inspectie van Financiën hier spijkers met koppen slaat.
Ondertussen kregen we de nieuwe beheersovereenkomst doorgestuurd. Het heeft me verbaasd
dat u zo weinig commentaar hebt gegeven op de opmerking van de Inspectie van Financiën.
Ook dat zijn we niet van u gewoon. Gewoonlijk bent u de eerste om in de pers dergelijke
kritiek te weerleggen. Nu bleef het bijzonder stil. Daarom ben ik zeer benieuwd om uw
antwoord te horen op volgende vragen. Wat is uw reactie op dit negatieve advies? Hebt u
beleidsstappen gezet om geheel of gedeeltelijk tegemoet te komen aan de kritiek?

De voorzitter: Er is blijkbaar een misverstand, mevrouw Van den Eynde. Er wordt nu een
kopie voor u gemaakt. Daar is geen enkel geheim aan. Het maakt trouwens integraal deel uit
van het dossier zoals het op de ministerraad is besproken.

U weet dat u in de toekomst via de databank DORIS II rechtstreeks toegang krijgt tot de
stukken die op de ministerraad van de Vlaamse Regering behandeld zijn. Men is daar al een
jaar mee bezig om dat softwarematig in orde te brengen. Ik heb volgende week maandag
opnieuw overleg met de minister-president. Ik hoop dat we daar dan uitsluitsel over krijgen.

Minister Hilde Crevits: Wij zijn verplicht om de beheersovereenkomst, zoals ze is
goedgekeurd door de Vlaamse Regering, over te maken aan het Vlaams Parlement. Ik dacht
dat meteen het hele dossier moest worden overgemaakt.

Elk dossier dat op de ministerraad wordt besproken, heeft een advies van de Inspectie van
Financiën, en al die adviezen zijn openbaar. Ik ben ervan uitgegaan dat het mee overgemaakt
is met het hele dossier. De voorzitter had het al. Het wordt nu uitgedeeld.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: De actuele vraag mocht niet worden gesteld in
december. We hadden telefonisch geïnformeerd bij de commissiesecretaris die het document
niet heeft. Het staat ook niet op intranet.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, ik stel voor dat ik mijn interpellatie houd tijdens
mijn uiteenzetting. Ik zie er het nut niet van in om tweemaal hetzelfde verhaal te brengen. Als
in het antwoord dan toch wordt verwezen naar het geheel van het antwoord van de minister in
de Handelingen en de Stukken, zou het wat dom zijn om nu al onze kritiek te geven naar
aanleiding van het rapport van de Inspectie van Financiën.

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.



Commissievergadering nr. C98 – OPE9 (2010-2011) – 13 januari 2011 5

De heer Marino Keulen: Mijn vraag gaat over de prijsaanpassingen bij De Lijn. Ik citeer uit
het regeerakkoord: “Op basis van de benchmarkstudie van het openbaar vervoer, de aan-
bevelingen van het Rekenhof over de financiering, het verzamelen van statistisch materiaal en
de efficiëntie bij De Lijn komen we tot een nieuwe beheersovereenkomst. Buiten de jaarlijkse
indexering zullen de tarieven van De Lijn niet stijgen.”

De nieuwe beheersovereenkomst is volop in aantocht. We konden reeds in de beleidsbrief
vernemen dat er prijsaanpassingen zullen gebeuren binnen de marge die in het regeerakkoord
werd bepaald, hoewel volgens ons de prijszetting bij De Lijn aan een grondige herziening toe
is. Toch is het regeerakkoord niet zo duidelijk als op het eerste gezicht lijkt.

Er wordt gezegd dat buiten de jaarlijkse indexeringen de tarieven van De Lijn niet zullen
stijgen. De onduidelijkheid zit hierin dat er niet gesproken wordt over de indexeringen die in
het verleden niet werden toegepast. Daarnaast is het ook niet duidelijk wat wel of niet een
tariefstijging inhoudt wanneer men een ander berekeningssysteem invoert – men voert
bijvoorbeeld een andere samenvoeging van zones in waarvoor men een nieuw tarief vraagt –
of een wijziging in de uitbreiding doet van de geleverde diensten. Men voert bijvoorbeeld
nieuwe gemakkelijkere betalingsmethodes in die de kosten drukken voor De Lijn en aan het
oude tarief aangerekend blijven worden. Om de hogere betalingstarieven te ontmoedigen
wordt buiten de tariefprijs een kost aangerekend.

Minister, zijn er in het verleden indexeringen niet doorgevoerd en laat het regeerakkoord
opening om dit wel of niet nog in rekening te brengen? Laat het regeerakkoord
mogelijkheden open om andere kosten aan te rekenen die los staan van het tarief of om
variatie te brengen in de tariefprijs waarbij het regeerakkoord het enkel heeft over het laagste
tarief dat men op een of andere manier moet kunnen blijven garanderen of leveren?

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Minister, bij het begin van de legislatuur hebben wij u het
voordeel van de twijfel gegeven, en zelfs meer dan dat. Wij hoopten immers dat er een
nieuwe wind zou waaien door het openbaarvervoersdomein. Wij dachten dat dat de reden was
van het lange uitblijven van die beheersovereenkomst. Toen die beheersovereenkomst er
eindelijk was, waren wij lichtjes teleurgesteld, en wij niet alleen. Ook de Inspectie van
Financiën is daar in haar rapport niet positief over.

In die beheersovereenkomst zitten bijzonder weinig linken en verwijzingen naar de resolutie
van het Vlaams Parlement. En als die er wel zijn, dan blijven die zeer vaag. Ook de link naar
de benchmarkstudie die er is gekomen op vraag van Open Vld, is volledig weg.

Ik zal nu een aantal zaken overlopen waarbij ook de Inspectie van Financiën is blijven
stilstaan. Een eerste punt is de klantentevredenheid. In de klantentevredenheid merken we een
totaal gebrek aan ambitie. Voor de periode 2011-2015 is er geen verbeteringsperspectief
vastgesteld. Voor de algemene tevredenheid is slechts een doel vastgelegd van 70 procent. In
2006 bedroeg de klantentevredenheid nog 81 procent. In 2008 was er een terugval naar 77
procent. Het lijkt ons dan ook eigenaardig dat u als doel 70 procent vooropstelt. Dat is toch
wel ruim onder de redelijk goede klantentevredenheid van de jaren voordien. Men stelt dus in
de toekomstige beheersovereenkomst een nog lagere doelstelling voorop dan de cijfers die
eigenlijk de afgelopen jaren al zijn gehaald.

Volgens de Inspectie van Financiën lijkt het erop dat er grote veiligheidsmarges worden
ingebouwd om bij slechte resultaten toch de externe goednieuwsshow te kunnen handhaven.
De verlaagde norm in de beheersovereenkomst wordt gehaald en we zijn dus weer goed
bezig. Het eeuwige Vlaamse paradigma, stellen zij.

Ook op het vlak van efficiëntieverhoging lijkt de beheersovereenkomst weinig ambitieus. Er
is wel een wijziging: er wordt voor het eerst openlijk gesproken over het vraaggestuurd
karakter van het openbaar vervoer, wat een van de sleutelelementen voor efficiëntiewinsten
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bij De Lijn zou moeten worden, maar de doelstelling blijft vaag en weinig meetbaar. Er wordt
gesproken over ‘een positieve trend’ en ‘een stijgend groeipad’, maar die vage termen laten
ons niet toe om de geplande optimalisatie echt te meten, laat staan te beoordelen.

Over de kostendekkingsgraad spreekt men ook over een positieve trend, maar redelijk vaag.
Men spreekt wel over gemiddeld 0,5 procent per jaar, wat al iets is. Het is meer dan in het
verleden. Toen was de kostendekkingsgraad een taboe, er mocht amper over worden
gesproken. De 0,5 procent per jaar wordt naar onze mening tenietgedaan door te vermelden
“waar mogelijk”. Daar zou men uit kunnen besluiten dat de beheersovereenkomst vaag en
ambitieloos blijft. Men is zo ingedekt dat indien het niet mogelijk is, men toch niet naar een
verhoging zal gaan van 0,5 procent per jaar, hoewel de benchmarkstudie daar uitdrukkelijk
aandacht voor vroeg. Minister, hoe zal men concreet meetbaar garanderen dat men daartoe
komt, vooral omdat er blijkbaar ten aanzien van tarifering niets zal bewegen de komende
jaren? Ik vraag me dan ook af wat er van die 0,5 procent in huis zal komen.

Wat betreft de strategische projecten, is er de invoering van Retibo (registratie, ticketing en
boordcomputer). Er wordt vooropgesteld om het project te gunnen in 2011 met een volledige
roll-out tegen eind 2013 of begin 2014. Het blijft wat troebel wat nu uiteindelijk de datum
wordt. Ik heb nog ‘Op 1 Lijn’-magazines teruggevonden van enkele jaren geleden waar men
nog vol goede moed sprak over 2011 en 2012. Per uitgave van dat magazine wordt het
telkens wat opgeschoven. Mijnheer Kesteloot, ik heb ook vragen gesteld naar aanleiding van
uitspraken in interviews in het magazine waar men sprak van eind 2013, terwijl de minister
op dat ogenblik sprak van midden 2013. Het blijft allemaal vaag. We moeten nu vaststellen
dat de volledige uitrol gepland wordt voor het eind van deze legislatuur. Dat wordt nu het
tweede kwartaal van 2014. Dat stemt ons niet hoopvol, want men heeft juist die telling nodig
om echt te weten waar de vraag van de Vlaming zit en waar in het aanbod zal moeten worden
voorzien. Hier had ik graag enige duidelijkheid over.

We merken tegelijkertijd dat de parameters voor de tellingen wel overal behouden blijven.
Dat vind ik jammer. Ik begrijp volledig dat De Lijn zegt dat Retibo pas zal zijn uitgerold
tegen 2012, 2013 of 2014, maar wees dan toch voorzichtig en bedachtzaam bij de tellingen in
afwachting van het systeem. We zien dat men opnieuw vertrekt van de 52/90-tellingen. De
cijfers voor de overschakeling van reguliere lijnen naar belbus en taxi, worden ook behouden
op acht reizigers per rit. Dat is een gemiste kans. Ik had graag gezien dat men daar iets
realistischer mee was omgesprongen.

In de resolutie staat duidelijk vermeld dat er een evaluatie van het tarievenbeleid moet
worden georganiseerd en dat de elasticiteit moet worden bekeken, namelijk het effect van de
tarieven op het gebruik. De voorzitter heeft al herhaaldelijk gewezen op het belang daarvan.
We zien in de nieuwe beheersovereenkomst dat er wat het tarievenbeleid betreft, enkel naar
een aanpassing van de consumptie-index wordt gestreefd, terwijl er toch wel ruimte is. De
resolutie van de meerderheid, met onze steun, spreekt van een evaluatie en het onderzoek van
de elasticiteit na uitrol van de smartcard. Ik herinner me dat de woorden ‘na uitrol van de
smartcard’ enorm belangrijk waren en een breekpunt in de resolutie. We weten nu waarom,
want de uitrol is inmiddels verschoven naar het tweede kwartaal van 2014. Er is nog altijd
ruimte tussen de uitrol en de beëindiging van de nieuwe beheersovereenkomst. We vinden het
dan ook jammer dat er niets is opgenomen in de beheersovereenkomst over de bestudering
van de elasticiteit in de periode 2013-2014-2015. Daar is voldoende tijd voor. Wij vrezen dat
het feit dat dat niet in de beheersovereenkomst is opgenomen, ook betekent dat we niets meer
moeten verwachten tijdens de werkingsduur van deze beheersovereenkomst. Ik had ook daar
graag uw mening over. Zult u die beloofde studie nog maken, waar we al jaren naar vragen,
binnen de werking van deze beheersovereenkomst?

Minister, hebt u rekening gehouden met het negatieve advies van de Inspectie van Financiën?
We weten dat er enkele summiere wijzigingen zijn gebeurd. De verdubbeling van het aantal
reizigers, die was vooropgesteld, is nu soepeler gemaakt en er is een minder strakke timing
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voor vooropgesteld. Er zijn nog andere kleine wijzigingen, maar ze blijven beperkt. Op welke
punten is de beheersovereenkomst nog aangepast? Ik heb dat zelf ook eens bekeken, die
vraag is dus misschien wel wat achterhaald, maar misschien kunt u dat nog wat
verduidelijken. De overige kritieken en antwoorden, meer ten aanzien van het beleidsmatige
aspect, zullen uiteraard tijdens de bespreking van de beheersovereenkomst nog aan bod
kunnen komen.

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, ik zou graag een korte inleiding geven. Ik heb een
antwoord bij op de vragen van mevrouw Van den Eynde, mevrouw De Ridder en de heer
Keulen. We hebben het als volgt opgebouwd: ik geef een korte inleiding over de totstand-
koming van de beheersovereenkomst en over hoe het advies van de Inspectie van Financiën
kruiste met een aantal andere zaken en waarom ik daar geen commentaar op heb gegeven.
Daarna zal Roger Kesteloot de beheersovereenkomst toelichten – u hebt de tekst allemaal
kunnen lezen – en de toetsing met de resolutie maken. Hij zal telkens kruisbestuivingen
maken met de resolutie die hier is goedgekeurd. Aanvullend zal ik het advies van de IF
overlopen en de punten waar we al dan niet bijgestuurd hebben.

De heer Jan Roegiers: Voorzitter, minister, ik ben het eens met uw voorstel. Ik heb een
praktische vraag in verband met stukken die kunnen worden ingediend. Naar aanleiding van
de interpellaties kunnen moties worden ingediend waarvoor we de termijn moeten respec-
teren. Maar kunnen we, naar aanleiding van het indienen van deze beheersovereenkomst, een
voorstel van resolutie indienen? Hebben we daarvoor iets meer tijd?

De voorzitter: U hebt 90 dagen tijd vanaf het moment dat de minister het heeft ingediend.
Minister Crevits heeft het ingediend op 21 december 2010. Binnen de drie maanden moeten
we reageren. Het parlement kan een voorstel van resolutie indienen.

De heer Jan Roegiers: Als we zo’n voorstel van resolutie indienen, volgt er dan weer een
bespreking in deze commissie?

De voorzitter: Het zal de vraag zijn wat de minister met dit voorstel van resolutie doet. Op
het ogenblik dat het voorstel van resolutie zou zijn goedgekeurd, is het de vraag wat de
minister ermee doet. Het voorstel van resolutie wordt eerst in de commissie besproken en
goedgekeurd en gaat daarna naar de plenaire vergadering.

Tijdens de vorige legislatuur hebben we op het decreet Beter Bestuurlijk Beleid een amen-
dement ingediend – tot grote ergernis van de minister-president – om de termijn te verlengen
van een maand tot 90 dagen. We hebben dat gedaan omdat een maand veel te kort was en
omdat men het parlement serieus moet nemen. Het staat trouwens ook in de beslissing van de
Vlaamse Regering. Men kan een beheersovereenkomst pas ondertekenen als deze procedure
doorlopen is. Het parlement zou het helemaal oneens kunnen zijn met de minister en een
voorstel van resolutie kunnen indienen waarin gevraagd wordt om de beheersovereenkomst
aan te passen. De reactie van de raad van bestuur is dan een ander paar mouwen.

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, collega’s, op 17 december 2009 en op 7 en 14 januari
2010 hebben we een gedachtewisseling gehouden over de benchmarkstudie over de vervoer-
maatschappij waar een aantal collega’s al naar hebben verwezen. Tegelijk is er het onderzoek
‘Verplaatsingsgedrag’ aan gekoppeld. Het is niet onbelangrijk dat die twee samen zijn
besproken. De opdracht voor de benchmarkstudie is gegeven door de Vlaamse Regering,
maar het was het gevolg van een motie die in het Vlaams Parlement was goedgekeurd.

Tijdens de commissievergadering van 10 juni vorig jaar is de evaluatie van de beheers-
overeenkomst voor de periode 2003-2009 voorgesteld door Roger Kesteloot, directeur-
generaal van De Lijn, en door de heer Yvan Verbakel, afdelingshoofd van de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV) van het departement Mobiliteit en Openbare Werken
(MOW). De heer Verbakel is hier ook aanwezig omdat ik straks nog een paar suggesties ga
doen over hoe we in de toekomst de opvolging van de beheersovereenkomst zouden kunnen
aanpakken.
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Daarnaast zijn er een aantal dingen technisch verduidelijkt. Er is een politiek debat geweest
dat uiteindelijk heeft geleid tot een resolutie die goedgekeurd is in de commissie en in de
plenaire zitting. Voorzitter, u hebt toen de gevleugelde woorden gesproken dat het historisch
is dat er op voorhand en proactief een advies door het Vlaams Parlement wordt gegeven.

Als je een resolutie hebt, moet je er iets mee doen. Ik besef dat als geen ander. De resolutie is
vorig jaar op 8 juni aangenomen. De resolutie vormde onder andere een basis voor de onder-
handelingen over de beheersovereenkomst, maar een beheersovereenkomst vertrekt natuurlijk
ook vanuit een aantal decretale opdrachten van De Lijn. Er is het oprichtingsdecreet van De
Lijn dat dateert van 31 juli 1990, en er is het decreet Personenvervoer dat dateert van 20 april
2001 waarin basismobiliteit en netmanagement omschreven zijn.

Er is heel lang onderhandeld over de nieuwe beheersovereenkomst waarbij het voor mij – en
ik heb dat ook uitdrukkelijk in deze commissie gezegd – niet onbelangrijk was dat De Lijn
zich in de komende 5 jaar prioritair gaat focussen op betrouwbaarheid. De Lijn wil een
betrouwbare partner zijn van wie gebruikmaakt van De Lijn.

Na het finaliseren, is het ontwerp van beheersovereenkomst – zoals alle beheersovereen-
komsten en alle beslissingen die naar de Vlaamse Regering gaan – overgemaakt aan de
Inspectie van Financiën. De inspecteur van Financiën heeft, zoals hij steeds doet in alle
dossiers en beheersovereenkomsten die naar de Vlaamse Regering gaan, de beheers-
overeenkomst nagekeken.

Op 4 december 2010 heeft hij een ongunstig advies verleend. Dat advies wordt niet aan het
parlement gegeven, maar aan de regering. Als er op dat moment wordt onderhandeld over een
overeenkomst, dan moet de regering beslissen wat ze daarmee doet. Het advies van de IF is
grondig doorgenomen. Er is een nota naar de Vlaamse Regering gegaan waarop het advies
van de IF op alle punten is besproken en waarop de beheersovereenkomst op een aantal
punten is bijgestuurd. Ik zal ze straks overlopen.

De reden waarom ik daar niet onmiddellijk mijn licht over heb laten schijnen, is eigenlijk
zeer eenvoudig. Het advies van de Inspectie van Financiën wordt gegeven op een ontwerp.
Daarna wordt er verder over onderhandeld. Men was nog aan het onderhandelen. Indien ik in
de plenaire vergadering had moeten antwoorden, zou ik gezegd hebben dat we midden een
onderhandelingsprocedure zaten en dat de Vlaamse Regering daarover nog geen uitspraak
had gedaan. Een advies van de inspectie wordt uiteraard wel gelezen en er wordt op
geantwoord. We proberen dat ernstig aan te pakken.

Vervolgens is die goedgekeurde ontwerpovereenkomst op 17 december door de Vlaamse
Regering goedgekeurd. Ik denk ook dat ze zeer snel is overgemaakt aan het Vlaams
Parlement voor het toetsingsrecht van 90 dagen. Ik heb hier de brief van 21 december.

We hebben ook nog eens gekeken naar de reglementering. Het is de beheersovereenkomst die
moet worden overgemaakt, niet de volledige bundel van de regering. Dat is ook de reden
waarom enkel dat ene document is overgemaakt. Maar, mevrouw Van den Eynde, u hebt
absoluut een punt als u zegt dat die documenten openbaar zijn. Elk dossier dat door de
Vlaamse Regering wordt goedgekeurd, kunt u trouwens opvragen. Maar in se werden de
regels wel gevolgd. Als die documenten vandaag niet zijn rondgestuurd, is dat omdat daarin
nergens is voorzien.

Er is inderdaad bijzonder lang onderhandeld om te komen tot een ontwerp van
beheersovereenkomst, die we vandaag hier bespreken. Ik heb al gezegd dat de klant centraal
staat. De heer Kesteloot zal u later een uitvoerige toelichting geven. Er is getracht een link
met de resolutie te maken. Ik denk zelfs dat in de beheersovereenkomst zelf in een aantal
passages wordt verwezen naar de resolutie. U vraagt uiteraard waarom dat niet meer
gedetailleerd is of waarom dat op die manier is gebeurd. Daarover zult u straks wat meer
uitleg hebben.
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Het is ten slotte van belang te kijken hoe we daar, na de bespreking en het eventuele voorstel
van resolutie, de volgende jaren mee omgaan. Een van de opmerkingen van het departement
is dat de uitvoering van de beheerovereenkomst systematisch bewaakt moet worden. Die
doelstellingen moeten worden opgevolgd. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Er zijn nog
een aantal punten waarvoor nog geen nulmeting is en waarvoor een trend is ingeschreven. Als
die nulmetingen er zijn, is er geen enkel probleem om te kijken of de doelstellingen moeten
worden bijgestuurd. Dat is de logica zelf. Die beheerovereenkomst kan perfect in de loop van
de tijd op een aantal punten worden bijgestuurd.

Het zou nuttig zijn om daarover jaarlijks niet alleen schriftelijk te rapporteren. Ik heb er geen
probleem mee om, zoals trouwens is gebeurd bij de eindevaluatie, één keer per jaar gewoon
naar hier te komen met het departement, met De Lijn om een debat te voeren over de
voortgang, over het al dan niet transparant maken van de indicatoren. Dat zou een goede
manier van werken kunnen zijn.

De opmaak van het strategisch plan betreffende de kostendekkingsgraad lijkt voor u
misschien gemakkelijk. Dat is een bijzonder moeilijke oefening. Maar het strategisch plan,
waarin een aantal scenario’s moeten worden uitgewerkt, zal het Vlaams Parlement ook de
kans geven om zeer actief te kijken wat er allemaal gebeurt en hoe men die kostendekkings-
graden op een goede manier kan bijwerken.

Vooraleer op de vragen van de heer Keulen over de prijspolitiek, de indexaties te
antwoorden, stel ik voor het woord te geven aan de heer Kesteloot.

De heer Roger Kesteloot: Voorzitter, minister, geachte aanwezigen, ik dank u om me de
gelegenheid te geven het woord te nemen over de beheersovereenkomst van De Lijn. Ik heb
aan het secretariaat twee documenten overgemaakt, waarbij vanuit twee verschillende
oogpunten wordt gekeken naar de beheersovereenkomst. Op de PowerPointpresentatie ziet u
de samenhang, zoals ze in de beheersovereenkomst zelf staat, met daarbij een verwijzing naar
de elementen van de resolutie zelf. In het tweede document wordt een omgekeerde oefening
gemaakt2. Ik stel voor daarmee te beginnen.

Ik heb ook een document ter beschikking gesteld waarin omgekeerd per onderdeel van de
resolutie van 8 juli aangegeven wordt op welke operationele doelstelling die in de
beheersovereenkomst is vervat, getracht wordt een antwoord te geven.

In het eerste deel van de resolutie van 8 juli wordt gevraagd in de nodige acties en middelen
te voorzien voor de snelle realisatie van de digitalisering van het vervoerbewijs en de
boordcomputer, het ene vervoerbewijs voor alle openbare vervoernetten en te focussen op een
vraaggestuurd model om de comodaliteit te stimuleren en de doorstroming te verbeteren. In
vier operationele doelstellingen wordt op verschillende onderdelen van dat deel van de
resolutie een antwoord gegeven.

Het belangrijkste is de opname van het strategisch project Retibo als een van de twee
uitdrukkelijk vermelde projecten in de beheersovereenkomst. Er is al verwezen naar de
timing. Het is een uitzonderlijk complex project met de combinatie van de registratie en
ticketing aan de ene kant, en de boordcomputer aan de andere kant. Op dit moment loopt de
aanbestedingsprocedure voor de hoofdopdracht voor het Retibo-systeem. De fasering is
opgenomen in de beheersovereenkomst. Op basis van de registratie zullen we gegevens en de
beheersinformatie hebben over onze abonnees, want het is vooral op het vlak van de
abonnementen dat er zich op dit moment een probleem van beheersinformatie stelt.

2
Zie bijlage 1 en bijlage 2 bij Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 878/1.
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Er is ook absoluut voor gezorgd dat wat wij zullen doen bij De Lijn, voor 100 procent
compatibel en interoperabel is met het systeem dat nu al gebruikt wordt bij de Maatschappij
voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) en dat gebruikt zal worden bij de
spoorwegen en bij Transport en Commun (TEC) in Wallonië. Het wordt een volledig
interoperabel systeem op basis van dezelfde technologie. Dat zal toelaten om met één
vervoersbewijs gebruik te maken van de netten van de vier bedrijven voor openbaar vervoer.

Het laat ons ook toe om de bezettingsgraden veel beter dan nu in kaart te brengen en om het
principe van het vraaggestuurde karakter van het openbaar vervoer nog veel meer te beklem-
tonen dan we nu kunnen via tellingen en de bestaande registratie. Daarop wordt zeker
gefocust.

Vanuit een tweede punt, de visie op comodaliteit, willen we maximaal inzetten op de
afstemming op het spoorverkeer, het autodelen, de fietspunten en het aanbod van andere
gewestelijke openbaarvervoersmaatschappijen. Ook daar werd in verschillende doelstellingen
aandacht aan besteed. In de operationele doelstellingen rond het klant- en netmanagement
werd bijvoorbeeld in de onderdelen die verwijzen naar wat er in het regeerakkoord staat over
het inleggen van tramprojecten in elk van de provincies aan de ene kant en het inzetten van
snelbussen voor woon-werkverkeer aan de andere kant, uitdrukkelijk opgenomen dat er meer
rekening zal worden gehouden met het aanbod van de NMBS-groep en van de MIVB en de
TEC. We hebben vooral met de MIVB te maken, in Brussel, maar ook met de TEC, want het
is de bedoeling dat we de zaken ook op elkaar afstemmen in de taalgrensgemeenten.

Er is ook een operationele doelstelling opgenomen in verband met het verder uitrollen van het
businessplan van cambio autodelen, waarvan De Lijn hoofdaandeelhouder is in Vlaanderen.
Cambio heeft in heel België een relatie opgebouwd met de stads- en streekvervoers-
maatschappijen en sinds kort ook met de NMBS-holding. Ook wij zetten daar verder op in en
streven naar een systematische verhoging van het aantal klanten van cambio. Daarbij kan
worden gebruikgemaakt van een combinatieabonnement tussen De Lijn en cambio dat
voordelig uitvalt voor de twee kanten.

Hetzelfde geldt voor het beheer van de carpooldatabank waar De Lijn al een aantal jaren bij
betrokken is. Ook dat werd uitdrukkelijk opgenomen in de beheersovereenkomst.

Ook opgenomen is een doelstelling in verband met fietsvoorzieningen aan de hoofdhaltes. In
het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het netmanagement is een hele lijst
opgenomen van hoofdhaltes in elk van de Vlaamse gemeenten. In de beheersovereenkomst is
een doelstelling opgenomen in verband met het voorzien in de nodige fietsstallings-
infrastructuur aan elk van die hoofdhaltes.

Het derde deel betreft het inzetten op innovatieve systemen en efficiëntie van het
vervoerssysteem om de doorstroming te verbeteren en de betrouwbaarheid van het openbaar
vervoer te verhogen. Op die manier kunnen ook kostenbesparingen gerealiseerd worden. De
minister heeft er al op gewezen dat dit op het vlak van de betrouwbaarheid een van de
speerpunten wordt van de uitvoering van deze beheersovereenkomst. Het is ook een
boodschap die we intern sterk willen uitdragen. Wij willen in deze legislatuur hard werken
aan de betrouwbaarheid. U zult merken dat er elementen inzake de stiptheid van het
dienstaanbod en de doorstroming van het openbaar vervoer te vinden zijn in de twee
pendanten van de beheersovereenkomst. Aan de ene kant zijn er een aantal engagementen
van De Lijn zelf in verband met wat ze doet aan de doorstroming en de betrouwbaarheid, aan
de andere kant zijn er ook de engagementen van de Vlaamse Regering en ook daarmee wordt
verder gewerkt aan een betere doorstroming van het openbaar vervoer.

Er wordt in deze beheersovereenkomst overigens niet alleen uitdrukkelijk verwezen naar
mogelijke infrastructurele ingrepen, maar er staat ook in dat het voor deze legislatuur heel
belangrijk is om het verouderde en niet altijd perfecte systeem van de mechanische
verkeerslichtenbeïnvloeding te vervangen door een systeem van dynamische verkeerslichten-
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beïnvloeding op basis van een nieuwe technologie. Die is betrouwbaarder en onderhouds-
vriendelijker, en moet toelaten om meer efficiëntiewinsten te boeken.

Wat in de resolutie staat, klopt: een betere doorstroming van het openbaar vervoer kan
efficiëntiewinsten opleveren voor De Lijn en op die manier ook voor de belastingbetaler. Het
is bovendien interessant voor de chauffeur die met minder stress zijn werk kan doen. Het is
zeker interessant voor de klant die op een meer betrouwbare manier van onze diensten
gebruik kan maken.

Een vierde onderdeel gaat over de te nemen maatregelen om enerzijds de lege kilometers van
en naar de stelplaats tot een minimum te beperken en om anderzijds de bezettingsgraad op te
trekken om lege bussen te vermijden. U ziet een opsomming van onderdelen van de beheers-
overeenkomst waarbij naar dit onderdeel van de resolutie wordt verwezen. Het is
uitdrukkelijk het principe van de beheersovereenkomst dat we het openbaar vervoer verder
vraaggestuurd uitbouwen. Er staat ook uitdrukkelijk in dat voor de doelstellingen inzake
netmanagement en klantenwerving, projecten zullen worden uitgekozen op basis van de
potentiëlen die kunnen worden aangetoond. De onderdelen vertramming en snelbussen
verwijzen ernaar. Bovendien zullen niet alleen de potentieelonderzoeken en het maatschap-
pelijk draagvlak mee bepalen welke projecten bij prioriteit worden uitgevoerd. Voor de grote
projecten zal er ook telkens een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden uitgevoerd, bij
wijze van toets voor de projecten die worden voorgesteld.

Het is de bedoeling dat we ook verder werken op het vlak van de interne processen, in het
kader van de efficiëntieverbetering. Ik wijs erop dat het toepassen van een krachtige
planningssoftware, gericht op het verminderen van het aantal lege kilometers of het aantal
dode uren, ons mee in staat heeft gesteld om al in 2010 en 2011 aan de geformuleerde
besparingsdoelstellingen te voldoen. Dat is alleszins het geval geweest voor 2010. Dat is dus
zeker een element dat kan en zal bijdragen tot de efficiëntie.

Het vijfde punt is dat we blijven streven naar een stijgend aantal reizigers, en daarbij
bijzondere aandacht verlenen aan het woon-werkverkeer, waarbij wordt ingespeeld op de
behoeften van de bedrijven en kan worden samengewerkt met lokale sociale partners. Ook
wat dat betreft werken we aan meer efficiëntie. Ook wordt bijvoorbeeld in het onderdeel van
de operationele doelstellingen dat handelt over de introductie van snelbussen, uitdrukkelijk
verwezen naar het inzetten van snelbussen om het marktaandeel van De Lijn in het woon-
werkverkeer te vergroten. Momenteel zijn onze mensen, onder meer aan de hand van
gedetailleerd marktonderzoek, aan het bepalen wat nu voor de potentiële gebruikers van het
Vlaams openbaar vervoer een goed concept van snelbus is. We hebben nu wel een aantal
bussen rondrijden waarop vermeld staat dat het snelbussen zijn, maar die jammer genoeg,
bijvoorbeeld door een gebrek aan doorstroming, niet altijd aan de verwachtingen kunnen
voldoen. Sommige mensen verkiezen nu vaak het comfort van hun wagen voor het woon-
werkverkeer, zelfs al staat die wagen in de file. We willen door dat concept proberen die
mensen te overhalen ook het openbaar vervoer te gebruiken.

Uiteraard kennen we bij de vertrammingsprojecten die worden vooropgesteld en de
potentieelonderzoeken die daarbij te pas komen, net zoals we dat in het recente verleden
hebben kunnen doen voor het netmanagement, een extra gewicht toe aan die projecten die een
grote bijdrage kunnen leveren aan het woon-werkverkeer.

Het zesde punt is dat we rekening houden met de budgettaire beperkingen, een kosten-
beheersing realiseren en een pad uittekenen met betrekking tot een optrekken van de
kostendekkingsgraad, zonder dat wordt ingeboet aan comfort en dienstverlening. De minister
heeft daar ook al naar verwezen. In de beheersovereenkomst is er dus een passage opge-
nomen over het uittekenen van een strategisch plan met betrekking tot de kostendekkings-
graad. De Lijn zal daarvoor in 2011 een aantal scenario’s uittekenen en berekenen. Een van
die scenario’s gaat uit van de premisse dat de kostendekkingsgraad per jaar met 0,5 procent
zou moeten toenemen, met daarbij de uitdrukkelijke bepaling dat de impact daarvan op de
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andere doelstellingen van de beheersovereenkomst moet worden nagegaan. Zoals de minister
zegt: dat kan heel simpel lijken, maar dat wordt een moeilijke oefening, ook door de
randvoorwaarden waarbinnen de beheersovereenkomst moet worden uitgevoerd. Er is hier al
verwezen naar de randvoorwaarden op het vlak van het tarievenbeleid. Ik kan ook verwijzen
naar de randvoorwaarde die in het decreet Personenvervoer is opgenomen met betrekking tot
netmanagement en basismobiliteit. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijke randvoorwaarden
die een interrelatie zullen hebben met de scenario’s die worden uitgewerkt met betrekking tot
een mogelijke verhoging van de kostendekkingsgraad.

Het zevende punt is het waar nodig opnemen in de beheersovereenkomst van de modelmatige
planning van de exploitatie en het moderniseren van de software. Zoals gezegd, passen we nu
al software toe, ook in functie van de efficiëntieverbetering en in het kader van de besparin-
gen van 2010 en 2011. De bedoeling is dat we, in de geest van het besluit en het decreet met
betrekking tot netmanagement, het complete Vlaamse grondgebied, ingedeeld in gebieden
van openbaar vervoer, aan een evaluatie onderwerpen. Op basis van de tellingen en van wat
de projecten hebben opgeleverd, kunnen we nader bekijken hoe we die kunnen optimaliseren.
In de beheersovereenkomst worden die evaluaties gebiedsevaluaties genoemd. Die evaluaties
zullen een belangrijke basis vormen voor een verbeteren en efficiënter maken van ons net.
Dan gaat het vooral over het inzetten van de middelen waar de vraag het grootst is.

Het achtste punt is het streven naar het inzetten van de meest efficiënte openbaarvervoer-
middelen, met het inzetten, waar mogelijk, van belbussen op structureel onderbezette lijnen,
en het vervangen van structureel onderbezette belbussen door taxi’s. Leden die ook al tijdens
de vorige legislatuur deel uitmaakten van deze commissie, zullen weten dat we die oefening
al enige tijd doen, in het kader van de evaluatie van de basismobiliteit. In de beheers-
overeenkomst is echter ook uitdrukkelijk opgenomen dat er in 2011 overleg zal worden
georganiseerd met de taxisector, met de vakorganisaties en met de Federatie van Belgische
Autobus- en Autocarondernemers (FBAA), om een manier te vinden om, waar dat efficiënter
is, taxi’s in te zetten waar nu nog belbussen worden ingezet. Dat overleg is opgestart. Die
diverse stakeholders hebben soms een verschillende visie op het inzetten van taxi’s. Het is de
bedoeling dat we tot een overeenstemming kunnen komen over de manier waarop we dat
kunnen doen. In Limburg hebben we op een aantal momenten en plaatsen de belbussen al
vervangen door taxi’s. Als wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden, kan dat inderdaad
efficiënter zijn.

Het negende punt is het in extra capaciteit voorzien op overbezette lijnen, onder meer door
frequentieverhogingen, aangepaste voertuigen, vertramming en een aantal andere maat-
regelen. Zoals bepaald in het regeerakkoord, is die vertramming opgenomen. Na een oefening
die we hebben voorbereid in 2010, hebben we nu in de beheersovereenkomst per type
voertuig een overbezettingsnorm opgenomen, die ons moet toelaten gerichter dan dat vroeger
misschien gebeurde, en alleszins objectiever, te bepalen wanneer er sprake is van
overbezetting en wanneer we daarvoor de nodige middelen moeten proberen vrij te maken.

Het tiende punt betreft de vraag naar een masterplan Groen Vervoer. Er is als bijlage bij de
beheersovereenkomst een nota ‘Groen openbaar vervoer’ opgenomen, waarin twee
belangrijke assen ter sprake komen. Aan de ene kant, wat de interne werking betreft, is dat de
verdere vergroening van het rollend materieel. We hebben al de eerste positieve ervaringen
kunnen opdoen, met de inzet van hybride bussen. We willen zeker verder gaan op dat pad,
zeker in stedelijke exploraties. In de nota ‘Groen openbaar vervoer’ zijn daarvoor een aantal
scenario’s uitgetekend. Het is uiteraard de bedoeling om die scenario’s uit te voeren naarmate
we daar de middelen voor kunnen vrijmaken. Op dit moment zijn de hybride bussen nog
altijd duurder dan een klassieke dieselbus.

Verder gaan we er wat onze klassieke bussen betreft van uit dat wij het beleid blijven voeren
om één stap voorop te lopen op wat Europa verplicht inzake Euro-normering voor bussen en
vrachtwagens. We hebben ook heel sterk ingezet op roetfilters. Ik kan u ook aankondigen dat
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normaal gezien in februari van dit jaar op de allerlaatste bestaande bus waar het technisch
mogelijk is, de retrofit van de roetfilter zal gebeuren. Dan zitten we daar, voor zover het
mogelijk is binnen onze eigen vloot, op schema.

Wat de trams betreft, blijven we uitgaan van het gebruik van groene stroom, zoals nu al 100
procent het geval is.

Daarnaast is er in de nota ‘Groen openbaar vervoer’ een belangrijk luik in verband met
gebouwen en vaste installaties, niet het minst de stelplaatsen, waar we een aantal normen
vooropstellen inzake isolatie en energieverbruik, die strenger zijn dan wat strikt wettelijk
gezien wordt vooropgesteld.

Wat de beheersgegevens betreft, vertel ik u geen geheim als ik zeg dat mijn verwachting
vooral in de richting van de elektronische registratie zeer hoog is. Die beheersinformatie
ontberen we nu in grote mate, met name inzake het gebruik van het openbaar vervoer door
onze abonnees. Op dat vlak zullen we een kwantumsprong vooruit kunnen maken.

Mevrouw De Ridder heeft verwezen naar de benchmark. In de indicatoren die zijn opgeno-
men bij een aantal van de operationele doelstellingen, zijn wel degelijk ook de indicatoren
opgenomen zoals ze zijn gedefinieerd door PricewaterhouseCoopers en de Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek (VITO) bij de uitwerking van de benchmark in 2009.

Het twaalfde punt gaat erover de beheersovereenkomst jaarlijks te laten evalueren door het
Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De afdeling van de heer Verbakel, hier aan-
wezig, wordt daarbij betrokken, net zoals ze overigens betrokken was bij de opmaak van de
beheersovereenkomst. Het blijft natuurlijk – als ik op dit punt de resolutie misschien een
beetje mag corrigeren – de verantwoordelijkheid van de minister zelf om de beheersovereen-
komst te evalueren, op voordracht van de beoordeling die wordt gegeven door het
departement.

Het dertiende punt is inzetten op een betere communicatie voor en met de klant, in
verschillende aspecten. Daar is aan de ene kant een operationele doelstelling opgenomen rond
informatie en communicatie. Naast Retibo is er een tweede strategische project, Rise
genaamd, dat specifiek geconcentreerd is op de toepassing van nieuwe technologieën, hetzij
webgebaseerd, hetzij mobiel, voor het beter bereiken van onze klanten, waar ze zich ook
bevinden.

Wij merken, zoals vele dienstverleners, dat de klanten steeds veeleisender worden als het
erop aankomt informatie te krijgen over de dienstverlening. De mensen willen zo veel
mogelijk hun informatie op maat op het ogenblik dat ze die nodig hebben en waar ze die
nodig hebben. Via het strategische project Rise proberen we daar op verschillende manier aan
tegemoet te komen, onder andere via mobiele toepassingen en het uitrollen van een systeem
waarbij mensen zich via e-mail kunnen abonneren op berichten over omleidingen op lijnen
van hun keuze. We hebben op dit moment ook een heel succesvolle toepassing rond het
gebruik van een plug-inrouteplanner van De Lijn door allerlei organisatoren van evenemen-
ten, door scholen, door bedrijven. Dat is een weg die we absoluut verder willen volgen, het
toepassen van nieuwe technologieën in reizigersinformatie. We hebben dat ook belangrijk
genoeg gevonden om het uitdrukkelijk mee op te nemen als strategisch project.

Het veertiende punt is het actief betrekken van de lokale overheden bij de evaluatie van de
bestaande lijnen en de invoering van nieuwe lijnen, zodat steden en gemeenten een belang-
rijkere en meer toonaangevende rol spelen in het uitbouwen van een meer vraaggestuurd
aanbod. Bij de uitvoering van nieuwe projecten van netmanagement zullen, onder meer via de
convenantprocedure, de lokale besturen betrokken blijven. Een van de belangrijke nieuwig-
heden is dat we, net zoals we onze passagiers/klanten bevragen over hun tevredenheid, nu
ook plannen om een tevredenheidsonderzoek uit te voeren bij de gemeenten en de lokale
besturen, die sowieso tot onze allerbelangrijkste stakeholders behoren.
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Verder zullen we de nodige middelen uittrekken voor de optimale toegankelijkheid van het
openbaar vervoer. Ook daar is één uitdrukkelijke operationele doelstelling opgenomen. We
besteden daar ook aandacht aan in het kader van ons stakeholdermanagement. Wij zetten
uiteraard in op een verdere toegankelijkheid van ons rollend materieel. Naargelang het
vernieuwingsproces van ons rollend materieel zich kan doorzetten via nieuwe investeringen,
wordt de vloot steeds toegankelijker.

Minstens even belangrijk is het maken van goede afspraken met de wegbeheerders – het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor wat de gewestwegen betreft, en de gemeenten
voor de gemeentewegen – om ook de halten zo toegankelijk mogelijk te maken. We hebben
daar afspraken rond met de collega’s van AWV. Dat staat ook vermeld in de beheersovereen-
komst. Iedere keer bijvoorbeeld dat een gewestweg wordt heraangelegd, wordt er ook
rekening gehouden met de toegankelijkheid van de openbaarvervoerhalten die erop
gesitueerd zijn.

Met het oog op de structurele vermindering van de reizigersfraude worden doelstellingen
opgenomen om jaarlijks meer reizigers te controleren om het zwartrijden systematisch en
doelgericht te verminderen. Het is al aangehaald dat de inspecteur van Financiën dat een heel
ambitieuze doelstelling vond. Er is ook uitdrukkelijk een doelstelling opgenomen in verband
met het aantal reizigerscontroles, die tussen haakjes over veel meer gaan dan alleen
zwartrijden. Zwartrijden is een belangrijk element, maar het inzetten van onze controleurs
gaat natuurlijk over veel meer dan alleen dat. We kunnen er overigens op wijzen dat het
veralgemenen, waar mogelijk, van het vooraan instappen op zich al een heel belangrijk
element is geweest in het terugdringen van het zwartrijden. Ook het invoeren van de
elektronische registratie, waarbij iedereen opnieuw zal moeten registeren, kan daartoe een
belangrijke bijdrage leveren.

Punt 17 betreft het differentiëren van de boetetarieven na een voorafgaande evaluatie. Daar is
al naar verwezen in openbare doelstelling 7.13. Wat niet in de beheersovereenkomst staat,
maar op dit ogenblik wel in de maak is, is dat we vanuit De Lijn en in samenwerking met het
kabinet van de minister contact hebben met de nieuwe Vlaamse ombudsman om de discussie
te voeren over de differentiatie van de boetetarieven.

Punt 18 betreft het bepalen van de prioriteiten vanuit de mobiliteitsvisie 2020 en het
uitvoeren van de projecten afhankelijk van de vastgelegde prioriteiten. Ook daar zijn er
verschillende operationele doelstellingen in het kader van klant- en netmanagement, waarbij
uiteraard de uitbouw van de voorstedelijke en stedelijke netwerken aan de orde is, de verdere
vertramming en het organiseren van het nieuwe snelbusconcept, het efficiënter werken door
het meer vraaggestuurd inzetten van het materieel en de menselijke en financiële middelen.
Ook daar is er een verwijzing naar het feit dat voor de vertramming en de snelbusconcepten,
naast potentieelonderzoek, ook de toets van de maatschappelijke kosten-batenanalyse zal
worden gebruikt. Na de uitrol van de smartcard wordt een evaluatie van het tarievenbeleid en
de prijselasticiteit georganiseerd. Dat is opgenomen als doelstelling. De voorbereidingen voor
die onderzoeken kunnen al eerder starten. Het is de bedoeling om die gegevens daar ook voor
te gebruiken.

Er is ook uitdrukkelijk vermeld dat we op regelmatige basis de marketingacties zullen
evalueren en waar nodig bijsturen. Daar zijn ook indicatoren voor opgenomen. De bedoeling
is te blijven waken over de kwaliteitsvolle arbeidsomstandigheden van de chauffeurs van De
Lijn en van de exploitanten. Daar zijn een aantal elementen in opgenomen, onder andere
wanneer het gaat over verkeersveiligheid, maar zeker ook in de hele operationele doelstelling
die te maken heeft met wat wij de cluster rond mensen, leren en groeien binnen de organisatie
hebben genoemd.

Tot slot is het 22e element in de resolutie van 8 juli de aansporing om verdere inspanningen
te leveren om het veiligheidsplan te monitoren en desgevallend bij te sturen. In de
operationele doelstelling over sociale veiligheid is uitdrukkelijk verwezen naar de weten-
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schappelijk opgebouwde veiligheidsmonitor die we op dit ogenblik al een tijdje gebruiken en
die ons toelaat aandachtsbuurten te definiëren waar we dan zelf op gerichte wijze onze
veiligheidsmiddelen kunnen inzetten en indien nodig, als er een hoge alarmfase wordt
bereikt, kunnen samenwerken met de politiediensten.

Dit was het overzicht van de verschillende onderdelen van de resolutie van 8 juli en de
manier waarop we hebben geprobeerd om in de beheersovereenkomst aan de terechte
bezorgdheden van het parlement op die verschillende vlakken tegemoet te komen.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mevrouw De Ridder en mevrouw Van den Eynde hebben gevraagd
of de Vlaamse Regering rekening heeft gehouden met het negatieve advies van de Inspectie
van Financiën en zo ja, op welke manier.

Ik heb systematisch punt per punt het advies van de Inspectie van Financiën (IF) bekeken en
nagegaan hoe daarop is gerepliceerd. Intussen is de tekst daarover uitgedeeld.

Er was een opmerking van IF over de dossiersamenstelling. Er werd gezegd dat het goed-
gekeurde standpunt van de raad van bestuur er niet bij zat. Het ontwerp van beheers-
overeenkomst is op de raad van bestuur van 1 december 2010 goedgekeurd met een aantal
opmerkingen. Die zijn verwerkt in het ontwerp van beheersovereenkomst. Het is pas dat
ontwerp van beheerovereenkomst dat is overgemaakt aan de Inspectie van Financiën. Wat de
IF dus heeft ontvangen, is een beheersovereenkomst die was goedgekeurd door de raad van
bestuur.

Men zegt dat bijlage 8 en 9 ontbreken. Dat klopt. Bijlage 8 is geschrapt om een terechte
reden. De inspecteur had immers gezegd dat bij een beheersovereenkomst geen delegatie
moet worden verleend aan een mandaathouder.

Bijlage 9 is een interessant document dat is geschrapt omdat het totaal niet noodzakelijk is
om bij een beheersovereenkomst te stoppen. Het is wel noodzakelijk voor het beleid en zal
dan ook aan de commissie worden bezorgd. In de beheersovereenkomst staan een aantal
indicatoren die moeten worden opgevolgd. Men heeft een afzonderlijke inventaris gemaakt
van die indicatoren. Inhoudelijk staat daar niets nieuws in. Voor de beheersovereenkomst is
dit document dan ook niet nodig. Voor mij is het wel een belangrijk instrument om te
monitoren. Die bijlage is uit de overeenkomst gehaald, maar wordt wel gemaakt en kan dus
ter beschikking worden gesteld.

De tweede groep opmerkingen gaat over de wettelijkheid en de regelmatigheid. Volgens de
inspecteur beantwoordt het voorgelegde niet volledig aan de vereisten die zijn opgelegd door
de Vlaamse Regering. Wij hebben dat nagekeken, en dat is eigenlijk om een aantal redenen
niet correct.

Het ontwerp is conform de generieke bepaling die de Vlaamse Regering heeft opgemaakt. Op
het vlak van de organisatiebeheersing zal De Lijn op korte termijn maturiteitsniveau 3
nastreven voor thema’s waar dit nog niet is bereikt. Wat wordt daarvoor gebruikt? In 2008
heeft IAVA een sterkte-zwakteanalyse uitgevoerd. Er is een opvolgingsaudit gebeurd in
2010. Daarom is ervoor gekozen om niet die basisaudit van 2008 als referentie te nemen,
maar wel de opvolgingsaudit van 2010. Die kon nog niet opgenomen worden in de
beheersovereenkomst omdat die nog niet volledig klaar was.

Er was ook een opmerking van IF over de diversiteit. Er zouden geen streefcijfers over
diversiteit in de overeenkomst staan. Wat is de oorzaak daarvan? De Lijn heeft al enkele jaren
een diversiteitsplan dat is ingediend bij de Dienst Emancipatiezaken. Dat wordt daar
gemonitord en opgevolgd. Het lijkt me dan ook niet opportuun dat daar plots nieuwe cijfers
in de beheersovereenkomst zouden worden opgenomen. Dat plan bestaat en loopt en moet
verder worden gevolgd. Daarom is het niet nog eens opgenomen in de beheersovereenkomst.
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In het kader van het project van een slagkrachtige overheid zijn er afspraken gemaakt per
beleidsdomein. Er is het diversiteitsplan van De Lijn zelf. Binnen het beleidsdomein
Mobiliteit en Openbare Werken zijn er echter ook streefcijfers inzake diversiteitsbeleid die
zijn opgenomen voor het hele departement en die gevolgd moeten worden. Dat hoeft dus niet
in de beheersovereenkomst te worden gestopt.

Een volgende opmerking van IF betreft de interventiemogelijkheid van de minister die
bevoegd is voor Financiën en Begroting. De inspecteur vond dat niet terug. Wij hebben die
interventiemogelijkheid wel teruggevonden, meer bepaald op bladzijde 41.

Er was ook een aantal opmerkingen over de doelmatigheid. Punt 6 van de ontwerpbeheers-
overeenkomst gaat over de strategische doelstelling om binnen tien jaar het aantal reizigers te
verdubbelen. De doelstelling blijft absoluut. De termijn van tien jaar is wel verdwenen. Voor
mij is Retibo en de nauwkeurige reizigersregistratie echt wel elementair. Nu grote beloftes
doen over een verdubbeling of vertienvoudiging lijkt me dan ook zinloos. We willen gewoon
weten hoeveel mensen gebruik maken van elke busrit. Op basis daarvan willen we
vraaggestuurd ingrijpen op de juiste plaats. Dat is ook de strategie die De Lijn wil volgen. Als
we de cijfers van Retibo ontvangen, zullen we moeten nagaan waar de afwijkingen zitten ten
opzichte van de tellingen en schattingen. De Lijn telt ook manueel, zij het niet op elke rit in
Vlaanderen.

Als men iets wil bereiken, is het bijzonder moeilijk om daar een indicator op te plakken. De
oorzaken zijn al gedeeltelijk aan bod gekomen bij de evaluatie van de vorige beheers-
overeenkomst. Wat hebben wij vastgesteld? We hebben geprobeerd om de dingen zo smart
mogelijk te formuleren. Voor een aantal zaken zijn er vandaag nog geen nulmetingen, die
moeten nog worden uitgevoerd. Die nulmetingen moeten er uiteraard komen, dat is voor een
aantal zaken ook uitdrukkelijk vermeld. In afwachting daarvan kunnen we wel zeggen dat we
een trend in plus willen of een trend in min. Bijvoorbeeld voor de kostendekkingsgraad was
tot aan de voorlaatste versie van de beheersovereenkomst een trend in plus opgenomen.
Uiteindelijk heeft de Vlaamse Regering beslist om De Lijn te vragen om in 2011 een aantal
scenario’s te bekijken om een jaarlijks groeipad van 0,5 procent te realiseren. De Lijn krijgt
de vrijheid om die scenario’s te beschrijven. Ze mag zelf aftoetsen binnen het kader waarin ze
werkt op welke manier die kostendekkingsgraad kan worden verhoogd. Ze mag verschillende
scenario’s voorstellen. Men heeft bijvoorbeeld de kans om de oefening te maken of we niet
meer inkomsten kunnen krijgen door bijvoorbeeld een bepaalde prijsdifferentiatie in te
voeren. De Vlaamse Regering kan daar nu nog niet in detail over beslissen omdat die
oefening nog moet gebeuren.

Mevrouw De Ridder, ik kan me voorstellen waar u nu aan denkt. Niets belet het bedrijf om in
die scenario’s oefeningen over prijselasticiteit mee te nemen. Ik heb daar geen probleem mee.
Het staat ook uitdrukkelijk in de beheersovereenkomst dat dat kan. Maar nogmaals, u hebt me
allemaal een opdracht gegeven en ik vind het ook de enige correcte opdracht. Als men
grondig wil screenen naar de prijselasticiteit, kan men dat maar doen op het moment dat de
Retibo er is. Ik begrijp zeer goed de ratio van het parlement dat men moet wachten tot men
alle details heeft inzake Retibo. Toch kan De Lijn perfect een aantal scenario’s berekenen,
want ze moet de 0,5 procent wel kunnen halen.

De besparingen die dit jaar en het voorbije jaar al zijn gebeurd, geven geen substantiële
verhoging van de kostendekkingsgraad. Dat zijn enorme besparingen en er worden absoluut
efficiëntiewinsten geboekt, maar die hebben op het totale budget van de verhoging van de
kostendekkingsgraad geen wezenlijke impact. Daarom is de 0,5 procent een enorme opdracht.
Sommigen onder u zien dat misschien anders, maar zij die het bedrijf goed kennen, beseffen
dat. Het zal studiewerk en creativiteit vragen van het bedrijf om die scenario’s aan de
Vlaamse Regering voor te leggen.

Er was de opmerking van de inspecteur van Financiën dat wanneer je meer passagiers hebt, je
ook meer infrastructuur nodig hebt. Als je al die bussen zou volproppen, wat zal dan de
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impact zijn? We zullen dat pas echt weten als Retibo zijn volle uitdraai kent. Het is ook de
bedoeling dat we met het bedrijf verder gaan investeren, er is absoluut geen investeringsstop.
Er is al een basisplan over bij de beheersovereenkomst gevoegd.

Er was een opmerking over de capaciteitsproblemen. Men zegt dat een aantal indicatoren niet
eenduidig zijn gedefinieerd. Wat is precies een rit met een capaciteitsprobleem? Het is de
eerste keer dat er overbezettingsnormen zijn opgenomen. Dat is voor mij zeer belangrijk.
Heel vaak wordt gezegd dat de bussen leeg zijn, maar ik heb ook al veel commentaren
gehoord over bussen die veel te vol zijn. Laat ons daar ook een norm op kleven. Dat is
opgenomen in de overeenkomst op bladzijde 14. Een rit met een capaciteitsproblematiek in
plus is een rit die de overbezettingsnorm overschrijdt.

De stiptheid is een zeer interessante passage in het advies van IF. Dat advies heeft me
helemaal niet kwaad gemaakt. Er staan zeer interessante zaken in. Ik ben het met een aantal
dingen niet eens en ook niet met een aantal beschrijvingen, maar degene die schrijft, houdt de
pen vast. Het is de taak van het bedrijf en van de Vlaamse Regering om er de zaken uit te
halen die cruciaal zijn en die we moeten verbeteren, maar iedereen heeft recht op zijn stijl.

De heer Dirk de Kort: Ik heb niet de gewoonte om de minister te onderbreken, maar ik was
onthutst over de stijl van het rapport van de IF. Ik verwacht dat er in de toekomst een meer
gepaste stijl zou worden gebruikt. Het is geschreven met het taalgebruik van een pamflet.
Minister, u beschikt meer over stalen zenuwen dan ikzelf.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Ik begrijp dat ieder een eigen schrijfstijl heeft en iedereen
daar een andere waarde aan hecht, maar het mag niet de bedoeling zijn dat wij vanuit het
parlement commentaar gaan geven of aan mensen te vragen om in te binden, om braver te
schrijven, geen commentaar meer te geven of zeker niet minder kritisch te zijn. Wij moeten
toch niet aan de Inspectie van Financiën zeggen hoe ze haar rapporten moet schrijven. Laat
haar alstublieft de vrijheid om in alle onafhankelijkheid haar bedenkingen aan de regering te
bezorgen.

De voorzitter: Er staan trouwens ook heel goede opmerkingen in het rapport van de heer
Pauwels.

Minister Hilde Crevits: Ik weet niet of u goed hebt geluisterd: ik heb gezegd dat het mijn
taak is om die dingen eruit te halen.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijn opmerking betrof niet de uitspraak van de minister, maar
van de heer de Kort.

De voorzitter: De heer van Rouveroij voelt zich nu ook aangesproken om iets te zeggen.

De heer Sas van Rouveroij: Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. De minister heeft gelijk.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: De IF zegt over de aansluitingen en de stiptheid dat je wel
indicatoren kunt geven inzake stiptheid, maar je kunt in veel gevallen niet zelf bepalen hoe
stipt je bent. Als een bus moet wachten op een trein, en die trein komt te laat aan in het
station, dan vertrekt de bus ook te laat. Dan zullen de stiptheidsindicatoren niet kunnen
gehaald worden, maar daar kan De Lijn niets aan doen.

De heer Kesteloot is daar zeer intelligent mee omgegaan. Hij heeft het onderscheid gemaakt
tussen streefwaarden en kengetallen. Een streefwaarde is een indicator voor iets wat je wilt
bereiken en waar je voor het grootste deel zelf verantwoordelijkheid in draagt. Dat zijn
bijvoorbeeld de aansluitingen van de bussen onder elkaar. Als de ene bus op de andere
aansluit, kan De Lijn dat zelf organiseren. Ze kunnen wel in de file staan, maar van het
aansluiten op zich kun je bepalen hoeveel procent goede aansluitingen je moet hebben. Als je
daar minder vat op hebt, maak je daar een kengetal van. Dat betekent dat je dat zou willen
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weten, maar er zijn omstandigheden die dat moeilijker maken. Als bijvoorbeeld een bus het
voor- en natransport doet van een trein, en de trein is niet stipt, dan heeft de bus een
probleem. Het is belangrijk om de kengetallen en de streefwaarden te hebben.

Voor mij is ook de informatiedoorstroming naar de reiziger bijzonder belangrijk. Als een
bepaalde bus zijn traject niet kan halen omdat hij altijd in de file staat, dan kan men de
reistijden variabel maken. Op de spitsuren duurt het wat langer dan daarbuiten. Als er
structurele knelpunten ontstaan, dan moet men met de administratie Wegen en Verkeer
(AWV) samenkomen en zich afvragen of er geen aparte maatregelen kunnen worden
genomen om de doorstroming te verbeteren. Als je geen normen of streefwaarden oplegt voor
al deze zaken, ben je minder gestimuleerd om dat te doen. Daarom moet er over dat overleg
heel goede communicatie zijn en moeten we bekijken hoe we voortgang maken in al deze
zaken.

Ik ben het eens met de analyse van IF, maar ik ben het er niet mee eens dat het zinloos is om
dergelijke dingen op te nemen. Over kengetallen zegt de inspecteur van Financiën dat als je
alleen maar kunt verwijzen naar een nooit eerder goedgekeurd ontwerp Mobiliteitsplan
Vlaanderen van 2003, het inhoudsloos is. Ik ben het daar niet mee eens. Ik heb het nog eens
laten onderzoeken, want als de inspecteur zoiets schrijft, dan moet dat toch worden
onderzocht. De kengetallen staan in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december
2002. Dat besluit verwijst inderdaad naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Voor mij was het
belangrijk om te weten of ze mee in de tabel waren opgenomen of niet. Als het alleen maar
een verwijzing is, dan heeft hij inderdaad een punt. De tabel is opgenomen en maakt als
bijlage deel uit van het besluit van 2002. Het is dus een reglementair iets waar perfect naar
verwezen kan worden.

De paragraaf over de klantentevredenheid is zeer interessant want ik viel achterover toen ik
hem las. Ik dacht: we gaan de tevredenheidsnormen toch niet naar beneden halen? Wat is de
uitleg die wel correct is? Er is een algemene tevredenheid en een tevredenheid per parameter.
De algemene tevredenheid van de mensen over het bedrijf De Lijn is hoog, namelijk 80
procent. De lat blijft ook op 80 procent liggen. Daarnaast zijn er dan de verschillende
onderdelen: stiptheid, vriendelijkheid, properheid enzovoort. Daarvoor ligt de lat op 70
procent, omdat je bij een individuele parameter individuele kritieken hebt. Bij de algemene
tevredenheid ligt de lat dus op 80 procent, bij de individuele parameters op 70 procent. Dat is
het verschil dat waarschijnlijk de verwarring heeft doen ontstaan. De lat wordt niet verhoogd,
ze blijft gelijk.

Er is wel een nulmeting, hoewel er staat dat er geen nulmeting is. Ook in 2010 is er een
tweejaarlijkse klantentevredenheidsonderzoek geweest. Als ik me niet vergis, zijn de
resultaten hier besproken. In de beheersovereenkomst staat niet expliciet vermeld dat de
klantentevredenheidsmeting 2010 de nulmeting is. De inspecteur heeft hier een punt. Ik zeg
dus heel duidelijk voor het verslag dat de meting van 2010 sowieso de nulmeting is waarrond
de beheersovereenkomst vanaf nu zal rapporteren. Het staat er niet letterlijk in, maar de
nulmeting bestaat.

Over passagiersinformatiesystemen en reizigersinformatie zegt de inspecteur dat indicatoren
met een aflopend karakter ongeschikt zijn. Als je zegt dat je in 2012 alle haltes wilt uitrusten
met nieuwe reizigersinformatie, dan worden de haltes die nadien bijkomen, evident uitgerust.

De inspecteur zegt ook dat een reiziger niets is met een beschikbaar iets, want dat moet ook
operationeel zijn. Dat is natuurlijk wel juist. De beheersovereenkomst is dan ook aangepast
met deze woorden.

Er zijn nog een aantal kleine wijzigingen gebeurd. Er zijn 750 realtime-informatieborden. De
inspecteur vraagt waar die borden staan en of er geen plan van bestaat. In het besluit
Netmanagement van de Vlaamse Regering is die lijst met hoofdhaltes per gemeente
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opgenomen. Het is die lijst die voor die 750 borden wordt gebruikt. Dat zeg ik als
verduidelijking.

De inspecteur zegt dat voor wat de reizigersveiligheid betreft, de gemaakte associatie met
ongevallen veel te eng is. Iemand kan bijvoorbeeld tussen een deur geklemd raken, wat geen
verkeersongeval sensu stricto is. Dat is inderdaad juist en dus hebben we de beheers-
overeenkomst aangepast. In de opleiding van de chauffeurs moet ook de nodige aandacht
worden besteed aan het rijgedrag.

Dan is er een indicator die vrij ambitieus is, maar die toch behouden is en waar de inspecteur
een opmerking over geeft. Als je vanaf 2011 jaarlijks de ongevallen met 2,5 procent wilt doen
dalen, dan is dat op termijn weinig realistisch. De beheersovereenkomst geldt natuurlijk voor
5 jaar: van 2011 tot 2015. Het is een ambitieuze doelstelling, maar het is wel bijzonder
belangrijk dat we ze halen. Na de evaluatie zullen we wel zien of we er in slagen of niet. Het
is geen beheersovereenkomst voor 25 of 30 jaar. We willen echt het aantal ongevallen met
2,5 procent per jaar laten dalen.

Over het luik sociale veiligheid zegt de inspectie dat de kengetallen niet voldoende
gedifferentieerd zijn. De kengetallen inzake sociale veiligheid refereren aan de veiligheids-
monitor. U weet dat de veiligheidsmonitor sinds 2007 in gebruik is. Elk kwartaal komen er
opnieuw gegevens in wat een gedetailleerde en gedifferentieerde identificatie van de
aandachtsbuurten toelaat. Het bestaat en het werkt. Wat mij betreft, moet het niet allemaal
opnieuw worden ‘ingeput’ in de beheersovereenkomst.

Wat fraude betreft, heeft de inspecteur ook wat commentaar op de controledoelstelling op
reizigersfraude. Hij legt vooral de link met zwartrijden. Ik denk dat dat te eng bekeken is. De
activiteiten van het controlepersoneel moeten niet gebeuren voor zwartrijden, maar ook voor
andere bepalingen uit het exploitatie- en tarievenbesluit, uit de sociale regelgeving, uit het
verkeersreglement. De kosten en baten van de activiteiten mogen niet enkel bekeken worden
in termen van het aantal zwartrijders.

Ook bij tarieven zegt de inspectie dat de kengetallen en de streefwaarden onvoldoende
gedifferentieerd zijn. De operationele doelstelling tarieven neemt letterlijk de bepaling van
het regeerakkoord over. Eveneens wordt in de ontwerpbeheersovereenkomst in de
mogelijkheid voorzien om prijzen te differentiëren – mevrouw De Ridder en anderen zullen
dat graag horen. De Lijn kan dus absoluut rekening houden met specifieke doelgroepen, met
een mogelijke differentiatie tussen aangeboden producttypes. Het is ook de bedoeling om
onderzoek te doen naar de prijselasticiteit en de wijze waarop de prijszetting van een aantal
vervoersbewijzen het aankoop- en het verplaatsingsgedrag van de reiziger bepaalt.

Met de passage over armoedebestrijding ben ik het absoluut oneens. De inspecteur zegt dat
het absoluut geen kerntaak van De Lijn is om aan armoedebestrijding te doen. Ik vind dat de
inspecteur buiten zijn boekje gaat, het is een opportuniteitsvraag. Bovendien vind ik het
absoluut wel een kerntaak van De Lijn om aan armoedebestrijding te doen. Ik geef een
voorbeeld. Toen ik onlangs op een studiedag over armoede was, heb ik gemerkt dat mobiliteit
voor mensen in armoede verschrikkelijk belangrijk is om zich opnieuw te integreren in de
maatschappij, maar ook dat veel mensen de bus niet gebruiken, ook al is het gratis, omdat ze
niet weten hoe ze dat moeten doen. Het is belangrijk dat De Lijn zich engageert om na te
gaan hoe men toegang tot die groepen kan hebben. In de Vlaamse Regering is ook besproken
dat er in elke beheersovereenkomst aandacht moet zijn voor armoedebestrijding. Ik vind dat
ook maar logisch.

Als Retibo er in 2011 zou zijn, dan zou ik heel gelukkig zijn. We hebben er ook al veel over
gediscussieerd. Retibo moet er gewoon komen. Ik ben het er niet mee eens dat de inspectie
zegt dat het maar een vage indicator is. Op pagina 23 en 24 zijn toch wel details per
deelaspect opgenomen. Als ik me niet vergis, zijn er ook al vragen om uitleg geweest en heb
ik de timing al perfect gegeven. Er is één dissonante noot geweest: op het eerste of een van de



Commissievergadering nr. C98 – OPE9 (2010-2011) – 13 januari 201120

voorbereidende bestekken had niemand rechtsgeldig ingeschreven, waarop er een nieuwe
ronde moest worden georganiseerd. Ik heb dat al gezegd in deze commissie.

Over de toegankelijkheid zegt de inspecteur dat de nulmeting anno 2010 ontbreekt. Wat dat
betreft, zijn er toch wel nulmetingen met betrekking tot dat voertuigenpark. Daarover wordt
jaarlijks aan het departement gerapporteerd in het kader van de rapportering over het
personenvervoer op de weg. De opmerking is echter terecht. Dat staat niet expliciet in de
beheersovereenkomst. Met het departement moet bekeken worden hoe we die toegankelijk-
heid elk jaar zichtbaar kunnen maken, zodat daarover elk jaar commentaar kan worden
gegeven.

Om tegemoet te komen aan de inspecteur van Financiën ben ik wat tegen mijn zin ingegaan
op zijn vraag over de efficiëntieverhoging. Ik denk dat De Lijn daar blij mee is. Er is een hele
discussie gevoerd over de gemiddelde bezettingsgraad. Collega’s, het staat er nu in. Het kan
geen kwaad dat dat erin staat. Maar voor mij betekent een gemiddelde bezettingsgraad niets.
Als een bus van ’s morgens tot ’s avonds rijdt en hij één keer overbezet is en de andere keer
leeg, dan is er met de gemiddelde bezettingsgraad totaal geen probleem. Maar er is wel een
probleem! Het gaat om bezettingsgraad per bus, per rit. Als we dan komen tot het systeem
bus, belbus, taxi kunnen we op een fijnmazige manier op een aantal momenten ingrijpen. Dat
is wat we nodig hebben. Daarom moet voor mij de norm voor de minimale gemiddelde
bezettingsgraad verfijnd worden. Dat is ook de reden waarom ze er eerst niet in stond. De
inspecteur van Financiën was van mening dat die er wel in moest. We hebben er heel wat
over gediscussieerd en nu staat ze er terug in. U weet nu dat voor mij de fijnmazigheid
belangrijker zal zijn.

Over minder hinder zegt de inspecteur van Financiën dat elk jaar 10 procent omleidings-
kilometers rijden ten opzichte van het jaar voordien enkel op korte termijn haalbaar is en niet
op de lange termijn. Ik merk opnieuw op dat de beheersoverkomst geldt van 2011 tot 2015.
Dat is vijf jaar. Ik vind dat de ambitie wel gerechtvaardigd is om een scherp cijfer op te
nemen. Ik heb daar ook een opportunistische reden voor. Het overleg dat door De Lijn en het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) moet gebeuren is cruciaal voor de volgende jaren. Er
moet een scherpe parameter zijn voor het aantal omleidingskilometers. Jaar na jaar zullen we
zien wat de resultaten zijn. Voor mij is het belangrijk dat we dat zo doen om het overleg te
garanderen. Uiteraard zullen we na vijf jaar zien hoe we daar in de toekomst mee omgaan.

Wat de visietekst over groen openbaar vervoer betreft, wordt gesteld dat het niet in een
beheersovereenkomst moet worden gestopt. Maar in de resolutie wordt wel uitdrukkelijk
gevraagd om die op te nemen. Dat is gebeurd. Het bedrijf heeft ook geprobeerd om de vraag
van het parlement te honoreren.

Over de kostendekkingsgraad heb ik al een en ander gezegd. De inspecteur van Financiën
heeft gesteld dat er niets over in staat, behalve een groeipad in plus. We hebben gezorgd voor
een aanpassing. Ik heb daar ook al enige toelichting bij gegeven.

Er is een paragraaf over de daling van de ritopbrengsten van De Lijn. Dat klopt natuurlijk. Ik
betwist dat niet. De benchmark heeft echter aangetoond dat De Lijn eigenlijk een performant
bedrijf is en dat de overheadkost absoluut niet hoger is, wel integendeel. De zaak zit vrij goed
in elkaar. De lage kostendekkingsgraad is natuurlijk het gevolg van het prijsbeleid dat wordt
gevoerd. Het regeerakkoord is zeer duidelijk. Er mag geïndexeerd worden. Ik heb daaraan
toegevoegd dat de prijzen gedifferentieerd mogen worden. Het bedrijf zal het komende jaar
kijken wat mogelijk is.

De kostenzijde van De Lijn doorstaat de internationale vergelijkingen. Het is de
inkomstenzijde die de internationale vergelijking niet doorstaat. Maar dat is een keuze.

Waarom is er bij de exploitatie die 50/50-verhouding gemengd publiek? We hebben ons
daarbij ook laten leiden door de benchmark. Er zijn landen waar de inbreng van de
privésector veel groter is en andere waar dat voor de publieke sector het geval is. Ons model
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in Vlaanderen – 50-50 – doorstaat met glans de toets met de internationale benchmark.
Waarom zouden we dan zwaar moeten ingrijpen?

Voor alle entiteiten binnen mijn beleidsdomein is de opdracht dat het investeringsplan in
februari opgemaakt moet zijn. De indicatieve programma’s moeten er zijn tegen 1 november
en worden het jaar nadien gefinaliseerd. Dat zullen we ook honoreren.

De delegatie is, zoals ik ook al heb gezegd, geschrapt.

Collega’s, ik ben er snel overheen gegaan. Ik weet dat ik snel spreek. Ik heb toch geprobeerd
om punt per punt wat commentaar te geven op het advies van de Inspectie van Financiën.

Mevrouw De Ridder, u vraagt me op welke punten ik de beheersovereenkomst heb aangepast.
Ik heb geprobeerd dat punt per punt te duiden. Hetzelfde geldt voor de resolutie. Ik hoop dat
u iets hebt aan de drie bladen met de volgorde van de resolutie en de beschrijving over de
operationele doelstellingen. Dat is in feite de kruisbestuiving tussen de resolutie en de tekst.

Mijnheer Keulen, u vroeg of er in het verleden indexeringen niet werden doorgevoerd. Dat is
zo. U weet dat zelf ook. U weet dat De Lijn jaarlijks een voorstel tot tariefwijziging kan
indienen. Ik ben minister sinds eind 2009. De indexatie voor 2010 en de prijzen voor 2011
zijn door het bedrijf aan mij voorgelegd. Ik heb die indexaties beide keren goedgekeurd. In
2009 heeft mijn voorgangster geen prijsverhoging doorgevoerd. Dat is niet gebeurd op dat
moment. Maar als we een indexatie doorvoeren, gaan we terug naar de laatste indexatie. Die
zijn we dus niet kwijt. De indexaties van 2010 en 2011 zijn gebeurd op basis van de balans
van 2008. In 2009 was er geen indexatie.

Op de prijselasticiteit ben ik vrij uitvoerig ingegaan. We zullen daar nu ook werk van maken.
Ik wil niet in herhaling vallen. Het is inderdaad nuttig, los van de uitrol van Retibo. Het zal
ook gebeuren op gezette tijdstippen. Als men de prijs wil differentiëren, moet vooraf
onderzocht worden wat de effecten zijn, hoe men dat zal doen. Er zijn ook een aantal nieuwe
projecten, zoals de snelbussen, een aantal tramverbindingen. Ik heb al gezegd dat we moeten
nagaan of alles moet worden opgenomen in hetzelfde ticket dan wel of er een
prijsdifferentiatie moet worden doorgevoerd. Die oefeningen worden door het bedrijf
gemaakt in de loop van 2011.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, het is een uitgebreide boterham. Het is goed
dat u de zaak zo uitvoerig bespreekt. U geeft zo weer hoe u aankijkt tegen de opmerkingen
van de Inspectie van Financiën. Ik apprecieer de manier waarop u er tegenaan kijkt. U zegt
dat ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ik wil toch zeggen dat de Inspectie van Financiën
de taak heeft om het beleid nader te bekijken. Het is jammer dat een aantal collega’s daarover
opmerkingen maken.

U moet duidelijkheid creëren. U geeft zelf aan dat bijlage 8 geschrapt was en dat u een andere
bijlage eruit hebt gehaald. U moet ook wel weten dat het mensen zijn die niet dagelijks het
beleid van De Lijn nauwgezet opvolgen. Het is dan ook logisch dat ze op de duur niet meer
kunnen volgen waar die bijlagen zitten. U verklaart dat nu, maar u hebt dat toen niet gedaan.
(Opmerkingen van minister Hilde Crevits)

Natuurlijk, dat geeft het beeld dat u een aantal documenten achterhoudt, wat helemaal niet de
bedoeling was. U kunt beter zo volledig mogelijk zijn. Als u er iets uithaalt, geef dan ook aan
waarom u dat doet. Dat geeft minder aanleiding tot de idee dat u iets achterhoudt.

De Inspectie van Financiën heeft gelijk over de prognoses en de onduidelijkheid met
betrekking tot het aantal reizigers. Die discussie hebben we hier meermaals gevoerd. Daarom
is het zo belangrijk dat u het Retibo-systeem invoert. U zegt bijna telkens weer in discussies
en antwoorden op onze vragen dat het Retibo-systeem voor u heel belangrijk is. Dat is het
ook. Het openbaarvervoerbeleid zal de komende jaren staan of vallen met het nieuwe
systeem. We weten allemaal dat het subsidiebeleid van De Lijn gebaseerd is op de
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reizigersaantallen. Het is net daarom dat het zo belangrijk is dat u het Retibo-systeem
succesvol zult maken.

U zegt dat u het in 2013 wilt invoeren. Zal dat gelijktijdig gebeuren in heel Vlaanderen?
(Opmerkingen van de voorzitter)

Dan heb ik het misschien niet goed gelezen. Misschien staat het in de bijlage, want zo ver
was ik niet geraakt.

Ik vroeg me af of het gelijktijdig uitgevoerd zal worden en of er een proefperiode van een
aantal maanden komt.

Minister, u zegt terecht dat het rapport heel leerrijk is. Het heeft in elk geval de belangrijkste
pijnpunten aangehaald: het tariferingenbeleid, de reizigersaantallen en het registratiesysteem
dat er zeker moet komen. Het zijn beleidspunten waarover u de komende jaren hopelijk veel
duidelijkheid zult creëren.

De voorzitter: De uitrol van Retibo staat heel uitvoerig beschreven op pagina 23 en 24. Er
staat hoe de uitrol zal gebeuren en ook dat het systeem volledig zal zijn ingevoerd in het jaar
2014.

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, minister, mijnheer Kesteloot, een eerste algemene
vraag gaat over het advies van de Inspectie van Financiën. Het zal u niet verbazen dat wij
vinden dat de Inspectie van Financiën haar werk zonder muilkorf moet kunnen blijven doen.
Ik hoop dat alle collega’s daarvan overtuigd zijn.

Minister, u zegt dat het advies van de Inspectie van Financiën werd gegeven op basis van een
ontwerp en dat er op dat moment nog druk onderhandeld werd. Ik vraag me af of het de
normale gang van zaken is dat er tijdens onderhandelingen een advies wordt gegeven op basis
van een ontwerp. Betekent dit dat er nog een advies zal komen over het definitieve ontwerp?
U zegt dat u geen uitspraken kunt doen naar aanleiding van dat advies omdat u nog in volle
onderhandeling zat. Komt er dan ook nog een advies over het definitieve ontwerp?

Minister, u zegt dat als er een nulmeting mogelijk wordt naar aanleiding van de uitrol van
Retibo, het totaal geen probleem is om de beheersovereenkomst nog bij te sturen en om
bepaalde aanpassingen te doen. Dat lijkt me moeilijk en ik weet niet hoe de directeur-
generaal er tegenover staat dat er nadat er een beheersovereenkomst is, nog aanpassingen
worden gedaan op basis van een nulmeting. Wat bedoelt u daar juist mee? Hoe staat de heer
Kesteloot daartegenover? Ik zou het graag zien gebeuren, want ik vind het evident dat er
wordt aangepast wanneer er meer concrete metingen zijn, maar het lijkt me voor het bestuur
van De Lijn niet evident om halverwege de rit een koerswijziging door te voeren. Bovendien,
als men het al zou willen doen, zitten we al in het tweede kwartaal van 2014. Dat betekent dat
er nog een zestal maanden van de beheersovereenkomst overblijven. Ik hoor het graag
zeggen, maar ik vrees dat het ijdele hoop is om op dat moment nog verregaande bijsturingen
te doen.

Minister, ik wil het ook hebben over de kostendekkingsgraad en over het tarievenbeleid dat
daaraan wordt gekoppeld. Ik merk een zekere tegenspraak op, maar u zult die ongetwijfeld
onmiddellijk uit de wereld kunnen helpen. U zegt dat u van De Lijn al in 2011 verwacht dat
het groeipad voor de halve procent wordt uitgetekend en dat een aantal scenario’s wordt
voorgesteld waarin al wordt gewerkt met de prijselasticiteit en waarin er al een interne
differentiatie binnen de tarieven mogelijk is. Ik hoor u dat heel graag zeggen, maar het lijkt
me in tegenspraak te zijn met de beheersovereenkomst waarin bij de operationele doelstelling
inzake het tarievensysteem, voor de indicatoren voor de tarieven van De Lijn heel duidelijk
alleen staat: “streefwaarde aanpassing aan de consumptie-index”. Ik zou hierover graag
uitsluitsel krijgen van u. Is het zo dat de beheersovereenkomst vooropstelt dat de
indexaanpassing de enige aanpassing zal zijn? Of klopt wat u vandaag in dit kleine halfrondje
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komt te vertellen dat u van De Lijn nu ook al intern een prijsdifferentiatie verwacht in 2011
en er dus al aanpassingen van de tarieven zullen zijn in 2011 en 2012?

In dat laatste geval klopt wat de Inspectie van Financiën op pagina 12 vertelt dus niet. Daar
staat: “In de resolutie van het Vlaams Parlement werd erop aangedrongen om een pad inzake
verhoging van de kostendekkingsgraad uit te tekenen. In het voorgelegde dossier is er geen
dergelijk pad opgenomen, er wordt enkel vermeld dat het tarievenbeleid de marge voor een
hogere kostendekkingsgraad mee bepaalt. Aangezien het tarievenbeleid ongewijzigd blijft op
de indexering na, betekent zulks in realiteit dat er van de doelstelling ‘hogere
kostendekkingsgraad’ niet veel moet worden verwacht. De Lijn mag zijn subsidieverslaving
bijgevolg niet afbouwen.”

Ik vond uw uitspraak van daarnet heel hoopgevend, maar graag kreeg ik er wat meer duiding
bij. Komt er geen aanpassing, behoudens de indexaanpassing, of komen er wel aanpassingen,
zoals in het groeipad wordt verwacht? Mogen we na de uitrol van de smartcard, dat is vanaf
2014, een aanpassing van het tarievenbeleid verwachten?

U hebt al uitgelegd dat u niet verwacht dat de reizigersgroei zal verdubbelen binnen het eerste
tijdspad, maar dat het vager wordt gehouden. Zult u de groeidoelstelling voor 2011-2014
kunnen realiseren binnen de huidige exploitatie en investeringsdotatie? U spreekt nog altijd
van groei, maar zal die er komen binnen die dotaties en de beheersovereenkomst?

Inzake de tevredenheidsfactoren noteer ik dat er een opsplitsing is, hoewel ik in de beheers-
overeenkomst enkel lees dat er over algemene tevredenheidsfactoren wordt gesproken. Ik
weet niet goed waar dit terug te vinden is. Ik heb me er suf naar gezocht, maar misschien kunt
u dit eventjes verduidelijken. Ik hoor natuurlijk graag dat de 80 procent algemeen behouden
blijft en dat het enkel opgesplitste factoren zijn die op 70 procent uitkomen.

In verband met de efficiëntieverhoging van Retibo en de metingen daarbij zijn wij uiteraard
de grootste fan van de meetsystemen. Wij betreuren nogmaals dat ze naar achter worden
geschoven, naar het tweede kwartaal van 2014, voor de volledige uitrol. Ik blijf het jammer
vinden dat men wel die parameters blijft behouden. Mijnheer Kesteloot, over de redenen
daarvoor had ik graag meer verduidelijking van u. Ik begrijp volledig dat men die tellingen
niet kan doen, dat men niet op basis van oude parameters aan nattevingerwerk kan doen, maar
men doet dat wel als wordt gekeken naar de lagere bezettingsgraad. Men heeft goede
bedoelingen. Men wil meer efficiëntie. Men wil overstappen naar belbussen en taxi’s, maar
op bladzijde 17 van de beheersovereenkomst lees ik dat er nog steeds wordt gewerkt met acht
reizigers per rit. Dat cijfer wordt ook niet aangepast aan piekmomenten en daluren en
evenmin naargelang het gaat over streekvervoer of over stadsvervoer. Dat is een gemiste
kans. Men kent de tellingen nog niet, maar op bepaalde probleemlijnen, waarop een over- of
een onderbezetting wordt voorzien, zou men echt moeten tellen. Dan zou men misschien
kunnen besluiten dat het cijfer van acht reizigers te laks is, dat er al vanaf tien reizigers per rit
sprake is van een probleemgeval en er moet worden overgeschakeld naar een lagere modus.
Ook het omgekeerde kan gebeuren. Zo lees ik hier dat er sprake was van de volledige
bezetting van de zitplaatsen plus 80 procent van de standplaatsen. Op sommige lijnen kan er
misschien eerder worden overgeschakeld naar andere modi. Ik blijf die parameters te weinig
ambitieus vinden.

Het is al aangehaald: waarom is er sprake van één vaste parameter van acht reizigers? Een
lijn die drie drukke haltes heeft, zal die norm altijd halen, terwijl er op die drukke haltes
misschien meer moet worden ingezet en het voertuig de rest van de rit misschien leeg is. Ik
vind dat veel te statisch. Men hoeft niet te wachten op Retibo om die vaste parameters aan te
passen.

Ik kom tot de antwoorden van de heer Kesteloot. Mijnheer Kesteloot, u zegt bij de
besparingsrondes voor 2010 en 2011 echt die bezetting en die lege kilometers te hebben
bekeken. Als ik echter de evaluatie van de basismobiliteit, die ik, ook dankzij het aandringen
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van de voorzitter, heb mogen ontvangen voor 2008, vergelijk met de evaluatie van de
basismobiliteit voor 2006 en 2007 en met de huidige dienstregeling van 2010, zie ik dat
diverse lijnen die in 2006, 2007 en 2008 werden beschouwd als lijnen van de laatste kans,
nog steeds ongewijzigd zijn. Er zijn bepaalde aanpassingen gebeurd, maar er zijn ook lijnen
waaraan niets is aangepast. Ik stel echter voor dat ik dat schriftelijk zowel aan u als aan de
diensten van de minister bezorg. Voor mij is dat immers het bewijs dat daar niet altijd
efficiënt mee wordt omgesprongen.

Wat de comodaliteit betreft, zie ik dat dit voor Cambio vrij concreet is. Er is sprake van 20
procent meer per jaar. Bij het aantal autoparkeerplaatsen op de park-and-rides is er gewoon
sprake van een positieve groeitrend. Dat vind ik wat jammer. Er wordt gezegd dat de bedeling
beter zal worden en dat er in betere aansluitingen zal worden voorzien. Dat is een goede zaak,
maar die groeitrend is jammer. Wil men inzetten op dat overstappen en op die comodaliteit,
dan moet men ook inzetten op randparkeerplaatsen.

In 2011 zal er eindelijk worden overlegd met de taxisector. Dat is zeer goed. We zijn daar
tevreden mee, maar ik zou dat veel concreter vertaald willen zien. Ik zou bijvoorbeeld graag
zien dat er eind 2011 concrete actieplannen zouden zijn en dat er in 2012 een uitrol of een
contractafsluiting zou zijn. Ook daar is er opnieuw de kwestie van de overstap bij een lage
bezetting. Ik vind acht reizigers per rit te weinig ambitieus. Wil men efficiënt zijn, dan moet
er ter zake veel flexibeler worden gewerkt, en moet er een opsplitsing worden gemaakt
naargelang het gaat over pieken of dalen en stads- of streekverkeer.

Uiteraard worden de benchmarkindicatoren van PwC overgenomen, maar ook daar vinden we
dat die indicatoren vaak vaag blijven. Een positief groeipad is een zeer vaak gebruikte
indicator, en dat is toch weinig concreet toetsbaar bij een evaluatie nadien.

De evaluatie van het tarievenbeleid en de elasticiteit zie ik dus graag wat sneller gebeuren. Ik
zou graag hebben dat de minister bevestigt dat dit daadwerkelijk zal gebeuren. Mijnheer
Kesteloot, u hebt gezegd dat met de voorbereiding al vroeger kan worden begonnen. Kunt u
ter zake ook een concreet uitwerkingspad geven, met bijvoorbeeld een voorbereiding in 2013,
een aanbesteding in het eerste kwartaal van 2014 en een uitrol in het tweede kwartaal van
2014? Dat zijn dingen die ik graag van u zie en hoor. Dan zal ik tevreden zijn.

Mijn fractie vindt dat veel operationele doelstellingen zeer vaag geformuleerd blijven. De
goede bedoelingen merken we nog ergens, maar we vinden ze weinig toetsbaar. Die
internationale benchmarking benadrukte net de noodzaak van een goed uitgebouwd tactisch
niveau, expliciet toegekend aan de overheid. Dat wordt als kritische succesfactor aangeduid
in elk van die benchmarkregio’s. We vinden dan ook dat cruciale opdrachten op tactisch
niveau het monitoren van het verplaatsingsgedrag zijn, de prijszetting in functie van de
gebruiker, het type vervoerbewijs en het afstemmen van het aanbod op de vraag, en dat altijd
gedefinieerd op basis van duidelijke streefwaarden. Dat blijft enigszins achterwege.

Minister, ook de belofte in uw beleidsbrief om in die nieuwe beheersovereenkomst rekening
te houden met de conclusies van die internationale benchmarking is niet ingelost. We vinden
dat eigenlijk een gemiste kans. We blijven enigszins op onze honger. In het begin van de
legislatuur had u de indruk gewekt dat we eens wat zouden zien, dat er echt een nieuwe wind
zou komen, een nieuwe beheersovereenkomst, een nieuwe manier van werken. Dat blijft wat
achterwege. We vinden dat jammer. Samen met deze commissie zullen we de beheers-
overeenkomst en de uitrol zeer nauwgezet volgen. We grijpen met beide handen uw voorstel
van daarnet aan om jaarlijks in een soort rapportage te voorzien. We kijken daarnaar uit en
hopen dat dit veel concreter zal worden in de uitrol.

De voorzitter: De heer Peeters heeft het woord.

De heer Dirk Peeters: Voorzitter, ik was hoogst ongelukkig met het document van de
Inspectie van Financiën. Ik vind het grof en van vooringenomenheid getuigend als mensen
zeggen dat de openbare dienst die De Lijn toch is, van zijn subsidieverslaving af moet. Als
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ambtenaar doet men zoiets niet. Ook hoeft men als inspecteur geen uitspraken te doen over
het al dan niet werk maken van het horizontaal beleid met betrekking tot armoedebestrijding.

Ik vind het ook totaal misplaatst dat de inspecteur stelt dat de revolutionaire peptalk die hij
moet lezen, op zijn lachspieren werkt. Dergelijke dingen staan in die tekst. Dat leidt de
aandacht af van het belang van dit document, vind ik. Ik moet dan ook moeite doen om er
ook iets positiefs in te vinden. Er staan ook wel positieve dingen in, maar het is niet de taak
van een ambtenaar om een debat vooraf zo te kleuren en te sturen dat de aandacht wordt
afgeleid van belangrijke dingen. Dat wou ik toch zeggen, al is het maar voor het verslag. Ik
en mijn fractie nemen het niet dat inspecteurs van Financiën, hoe belangrijk ook, op die toon
communiceren over een belangrijk beleidsdomein als Openbaar Vervoer.

Mevrouw Annick De Ridder: Censuur!

De heer Dirk Peeters: Dat is allesbehalve censuur. Ze moeten het werk doen dat ze geacht
worden te doen, namelijk een document becommentariëren, en er geen lachertje van maken
en de discussie totaal misplaatst casten. Daarover gaat het.

Anderzijds heb ik ook wel kritiekpunten gevonden die ik onderschrijf, bijvoorbeeld als het
gaat over de nulmeting en de vraag waarop we ons baseren. Ook het Rekenhof heeft hier ook
al eens die kritiek gegeven op het formuleren van die SMART-doelstellingen. Dat gebeurt,
denk ik, te weinig in deze tekst. Ik vind dus dat er op dat vlak verbeteringen mogelijk zijn.

Ik overloop even de hoofdlijnen. In ons voorstel van resolutie staat dat we het optrekken van
de kostendekkingsgraad principieel onderschrijven, zonder dat er sprake mag zijn van
kwaliteitsverlies voor de gebruiker. Als het gaat over de problematiek van de opbrengsten per
rit, mis ik wat nuances met betrekking tot het verschil tussen stedelijke omgevingen en
stadsdienstbussen en langere trajecten of verbindingen tussen platteland en stad. Daar kan
ook een nuancering worden gemaakt op het vlak van prijsbepaling en prijszetting, rekening
houdend met trajecten die mensen kiezen en rekening houdend met de vraag of het woon-
werkverkeer of vrijetijdsverkeer is en zo meer. Dat zit er nu te weinig in.

Wat mij niet duidelijk was na lezing van de tekst, maar wat u hebt bijgesteld in uw
toelichting, is de klantentevredenheid van 70 procent. Je moet nogal wat fantasie hebben om
te zeggen dat het nog altijd 80 procent is. Mijn interpretatie was dat men tevreden is met 70
procent. Dat zou volgens mij een teruggang zijn in de hoogte van de doelstellingen. Als dat
kan, mag dat van mij scherper geformuleerd worden.

Ik was ook blij dat De Lijn nog eens uitdrukkelijk herhaalde dat zij opteerde voor haar rol in
de kansarmoedebestrijding. Dat is heel belangrijk.

Ik wil nog eens onderstrepen dat het aspect reizigersveiligheid wat mij betreft wat dunnetjes
uitvalt in deze beheersovereenkomst. Het volstaat niet om de chauffeurs een bijkomende
opleiding te geven om te voorkomen dat mensen vallen tijdens de rit. Er zijn echt wel meer
veiligheidsproblemen bij het op- en afstappen, met kinderwagens en zo meer. Daar mag toch
meer aandacht voor zijn. Er gebeuren niet alleen accidenten tussen bussen en andere
voertuigen, maar ook op en rond de haltes.

De evaluatie van de beheersovereenkomst gebeurt nu eenmaal per jaar. Het parlement krijgt
wel een jaarverslag, maar dat is toch iets anders dan een evaluatie van een beheers-
overeenkomst. Kunnen wij die jaarlijkse evaluatie hier ook in de commissie krijgen?

Minister Hilde Crevits: Ik heb dat daarnet toegezegd.

De heer Dirk Peeters: Dan is het goed, dank u wel.

De voorzitter: U mocht dat in het verleden ook al, hoor. Ik vind dat een beetje de zwakte van
dit parlement, dat men de evaluatie van beheersovereenkomsten die men afsluit, te weinig
opvraagt en bespreekt. De enige commissie die dat volgens mij echt doet, is de commissie
Cultuur, in het kader van de VRT. Wij gaan er nu met deze commissie wel werk van proberen
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te maken. Maar het staat het parlement al jaren vrij, ook ingevolge het decreet Beter
Bestuurlijk Beleid, om die evaluaties hier te bespreken.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Ik wil eerst kort nog mijn mening kwijt over de interpellaties. Ik
heb die ochtend ook met het idee gespeeld om een actuele vraag in te dienen. Ik ben dan een
beetje gaan nadenken, en bedacht dat dit het verslag was van een inspecteur van Financiën
dat in een krant terecht was gekomen, eigenlijk nog voordat het op de ministerraad was
geweest. Op dat moment is dat document helemaal niet openbaar. Het wordt pas openbaar na
een beslissing van de regering. Dit ging dus gewoon om een georganiseerd lek. Ik ben geen
speurhond en ben niet nagegaan vanwaar het komt. Het komt zeker niet van de oppositie. Ik
vrees een beetje dat we het in eigen rangen moeten zoeken. Ik vind dat een groter probleem
voor de regering dan wat er allemaal in dat verslag staat.

Ik vind het een probleem als wij, telkens als er een verslag van de Inspectie van Financiën is,
dat in de krant moeten lezen. Dat is een probleem dat hier nog niet aan bod is gekomen. Ik
wil dat bij dezen aan de regering melden. Dit is een beschadiging, niet alleen van onze
minister, maar ook van het openbaar vervoer in het algemeen en De Lijn in het bijzonder. Op
dat moment komen zaken in de pers waar een regering nog niet eens op heeft kunnen
antwoorden, geschreven in een stijl waar je vragen bij kunt stellen. Het was bijwijlen cynisch,
satirisch, prozaïsch. Maar op die manier is het natuurlijk ook gesneden koek voor de pers. Ik
vind dat jammer, omdat we het openbaar vervoer steeds meer nodig zullen hebben in het
mobiliteitsverhaal van de toekomst én voor de levenskwaliteit van de Vlamingen. Dan vind ik
het erg dat zo’n belangrijke beheersovereenkomst op die manier in een verkeerd daglicht
wordt gesteld, enkele dagen voor ze door een regering wordt goedgekeurd.

Ik kom tot de beheersovereenkomst zelf en onze resolutietekst. Ik heb die helemaal zitten
uitpluizen en ik moet zeggen, mijnheer Kesteloot, dat uw document zeer goed is, al beter dan
wat in de beheersovereenkomst zelf stond. Hier en daar stond ‘resolutie puntje zoveel’, maar
niet alle puntjes stonden erin. Ik ben die er dan zelf bij gaan kribbelen. Ik heb er zelfs nog
gevonden die u niet had. Deze beheersovereenkomst, mevrouw De Ridder, is dus door-
desemd van onze resolutie. Je vindt ze overal terug, maar je moet een beetje zoeken. Grosso
modo is er in grote mate rekening gehouden met de resolutie van het parlement.

Dat belet niet dat wij nog een aantal vragen hebben over een aantal punten in de
overeenkomst, en vooral over de manier waarop er met de resolutie rekening is gehouden en
hoe dat in de toekomst verder zal gaan.

Ik vind het bijzonder goed aan deze beheersovereenkomst dat er voor de eerste keer
doelstellingen worden gekwantificeerd. Dat is een enorme vooruitgang tegenover vroeger,
hoewel het soms nog wat voorzichtig geformuleerd is. Het kan altijd beter en specifieker. Ik
vrees dat we daarvoor op termijn inderdaad Retibo en dergelijke nodig zullen hebben. In een
volgende beheersovereenkomst, na 2015, zal dat wellicht nog scherper gesteld kunnen
worden. Maar ik vind dit al een zeer grote stap vooruit.

Ik wil het even hebben over die twee grote projecten, Retibo en Rise. Retibo staat niet zomaar
op punt 1 in de resolutie. De invoering daarvan, liefst zo snel mogelijk, is echt essentieel om
meer efficiëntie te krijgen bij De Lijn. Hiermee zal ook de belangrijkste basis gelegd worden
om in een volgende beheersovereenkomst de doelstellingen nog veel beter te kwantificeren.
Minister, zou er na dat proefproject niet al een bijsturing kunnen gebeuren, na een eerste
extrapolatie van de cijfers?

Rise staat dus voor ‘reisinformatiesystemen extra’. Dat krijgt ook onze volledige steun. Dit
systeem biedt ongekende mogelijkheden. We moeten de technieken die vandaag voorhanden
zijn, echt gebruiken. De Lijn is dat aan het doen, zowel met Retibo als met Rise. Dit biedt
enorme mogelijkheden om de reizigersinformatie sterk te verbeteren. Op termijn kunnen er
ook reisalternatieven gegenereerd worden en zo meer. Daardoor zal de comodaliteit
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misschien eindelijk eens kunnen werken. Je moet het individu immers bijna individueel gaan
aanspreken. De klant is veeleisend geworden, zoals de heer Kesteloot zei. Hier is men op de
goede weg om individueel invloed uit te oefenen op het reisgedrag van die veeleisende klant.

Ik vind het ook goed dat het in de beheersovereenkomst van De Lijn niet enkel over bussen
en trams gaat, maar ook over fietsen, auto’s, Cambio, zelfs park-and-ride enzovoort. Dat is
heel belangrijk. De Lijn moet de auto niet schuwen. Het is goed dat we als uitgangpunt de
verplaatsing van deur tot deur hebben genomen. Mensen moeten op hun bestemming
geraken, en de bus stopt meestal niet vlak voor de deur. Ik vind het dan ook goed dat het
grotere mobiliteitsverhaal wordt opgenomen in deze beheersovereenkomst.

Punt 6 van de resolutie gaat over de kostendekkingsgraad. Wij hebben daar gevraagd naar een
pad inzake verhoging van de kostendekkingsgraad. In de beheersovereenkomst staat: “De
Lijn legt in 2011 een strategisch plan voor waarbij er verschillende scenario’s worden
uitgewerkt met betrekking tot een kwantitatief groeipad voor de kostendekkingsgraad. Hierbij
wordt minstens het scenario bekeken waarbij een jaarlijks groeipad van gemiddeld 0,5
procent wordt vooropgesteld. Voor de verschillende maatregelen moet er aangegeven worden
welke effecten dit heeft op de andere doelstellingen van De Lijn.”

Ik vind dit een vrij dubbelzinnige zin. Zal er nu echt een pad komen met 0,5 procent extra
kostendekking per jaar, of kan dat bijvoorbeeld ook 0,3 procent of 0,8 procent zijn? Wat
betekenen die scenario’s? Is die 0,5 procent het minimum? Gaat het dan om een van de vele
scenario’s? Wat is nu eigenlijk het minimum? Het gaat om een plan met scenario’s waarvan
minstens een scenario spreekt van 0,5 procent. Of moeten alle scenario’s minstens over 0,5
procent gaan?

Het gaat hier om een moeilijke oefening. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe dit allemaal
gerealiseerd zal worden. Ik denk dat er heel wat creativiteit nodig zal zijn. Zo is er
bijvoorbeeld sprake van differentiatie in de prijzen voor nieuwsoortige diensten, maar dat is
niet evident. Zal er dan een soort abonnement-plus worden gemaakt? Wat gebeurt er met de
gratis reizigers? Daar komen heel wat vragen bij kijken. Mijn vraag is om dit hier in het
parlement verder te bespreken.

Wat dezelfde operationele doelstelling 7.2 betreft, volg ik mevrouw De Ridder als het gaat
om de definitie van onderbezetting. Die blijft wanneer het jaargemiddelde van acht reizigers
niet wordt gehaald. Persoonlijk vind ik dat nogal laag. U had hier de kans om dat te verhogen.
Waarom houdt u aan dat cijfer? Waarom hebt u het niet opgetrokken?

Mevrouw De Ridder, wat de prijselasticiteit betreft, staat er duidelijk op bladzijde 16 van de
beheersovereenkomst: “De Lijn voert onderzoek naar de prijselasticiteit en de wijze waarop
de prijssetting van de verschillende vervoersbewijzen het aankoop- en verplaatsingsgedrag
van de reiziger beïnvloedt. Op geregelde tijdstippen wordt de impact van het prijsbeleid op de
kostendekkingsgraad zowel ex ante als ex post geëvalueerd.” Het gaat dus om een
genuanceerder verhaal. Met de toelichting die de minister al heeft gegeven, is het zelfs beter
dan wat er in de tekst staat.

Ik wil het nog even hebben over punt 21 van de resolutie, meer bepaald over de kwaliteits-
volle arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs van De Lijn en haar exploitanten. Ik ben
heel tevreden dat er in de tekst staat dat er gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden moeten
worden gegarandeerd bij de exploitanten. Het is goed dat de fifty-fiftyregel behouden blijft.
Dit is een goed model dat we dan ook best kunnen behouden.

Minister, over diversiteit is er niet echt iets opgenomen. U hebt al uitgelegd hoe dat komt.

U zult proberen om de ouderdom van de trams op achttien jaar te brengen. Daar zal een plan
voor opgemaakt worden. Wanneer zal dat plan er zijn? Tegen wanneer moeten de oude trams
dan verdwijnen? De nota ‘Toekomst Wagenpark’ is richtinggevend voor het beheer van het
voertuigenpark. Kunnen wij die nota krijgen?
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Ik heb ook een aantal zaken gelezen over de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Ik heb
daar naar aanleiding van de beleidsnota een aantal vragen over gesteld. Ik lees hier nu weer
andere dingen. Komt er nog een MKBA voor Koksijde-Veurne en wanneer? En hoe zit het
met Spartacus? U hebt toen gezegd dat dit daar al gebeurd is, maar dat is dan toch enkel voor
Hasselt-Maastricht en niet voor de andere lijnen?

Ik heb ook gezien dat de kilometerheffing ter sprake komt in de beheersovereenkomst. Er
staat echter niet in waar de opbrengsten naartoe gaan. Ik pleit ervoor om een deel naar het
openbaar vervoer te laten gaan gezien de ambitieuze doelstellingen die zijn gesteld.

Doorstroming en stiptheid krijgen de nodige aandacht. Er wordt ook aangekondigd dat in
2011 een meerjarenprogramma doorstroming openbaar vervoer wordt voorgelegd. Ik hoop
dat dit heel concreet zal zijn. De heer Dehaene heeft al een vraag gesteld over het beperkt
aantal kilometers busbanen dat is gerealiseerd. Mijn vraag is hoe u daar verder meer omgaat
in het meerjarenprogramma. Gaat het om iets concreets of om iets vaags waar dan toch niet
veel van in huis komt? Is het mogelijk om dit aan het parlement mee te delen zodat dit hier
kan worden besproken? Het lijkt me een interessant document, zeker in het kader van het
woon-werkverkeer.

U wilt ook snelbussen invoeren. Ik neem aan dat u die snelbussen extra doorstromings-
faciliteiten wilt geven. Anders zullen ze niet echt snel rijden. Moeten we dit dan koppelen aan
het Shuttledecreet dat u hebt aangekondigd? Of gaat dat over totaal iets anders?

Ik ben blij dat u aankondigt dat het jaarrapport hier zal worden besproken.

Vanuit de meerderheid zullen wij geen motie indienen. We hebben de kans om eventueel een
voorstel van resolutie in te dienen. We zullen de mogelijkheden bekijken.

De voorzitter: Als Retibo in Leuven start, kunnen we eens gaan kijken hoe die proeftuin
loopt.

Die acht reizigers waarvan sprake zijn gescreend, getoetst en gevalideerd door een
inspecteur-generaal van de Inspectie van Financiën, met name Jaak De Wachter. We hebben
die discussie vroeger al gevoerd.

Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans: Voorzitter, ik was tevreden toen ik de beheersovereenkomst doornam,
omdat we kunnen vaststellen dat er heel wat elementen uit de resolutie, soms zelfs letterlijk,
in zijn opgenomen. Een algemeen gevoel dat ik toch nog heb, is dat heel wat indicatoren nog
onduidelijk zijn uitgedrukt, en naar mijn aanvoelen is de kostendekkingsgraad iets te weinig
ambitieus.

Ik wil inpikken op enkele zaken die al zijn aangehaald, maar die ik toch wil herhalen omdat
ik ze zeer belangrijk vind. Er is de bezettingsgraad. De voorzitter geeft net het voorbeeld van
de lijn Tongeren-Riemst-Voeren. Het cijfer van acht reizigers per rit geeft op zich weinig
duidelijkheid over de al dan niet onderbezetting van een lijn. De minister heeft dikwijls
gezegd dat Retibo voor haar een mijlpaal is in deze legislatuur, want dat het vanaf dan heel
wat gemakkelijker zal zijn. Maar zoals mevrouw De Ridder al zei, hebben we daar pas ten
vroegste in 2014 duidelijkheid over. Ik steun de gedachte dat we vroeger, proactief en actief
te werk moeten gaan om die onderbezette lijnen te detecteren en daarvoor stappen te
ondernemen.

Ik weet niet wat nu de methode is om de onderbezette lijnen vast te stellen. Gaat het effectief
via tellingen per lijn per rit en wordt dan gewoon het gemiddelde genomen? Probeert men op
voorhand de knelpunten te detecteren en dan alleen de knelpunten aan te pakken, of gaat men
per regio screenen en kijken waar er mogelijk onderbezette lijnen zijn? Het jaargemiddelde
van acht reizigers per rit is voor mij nog wat te vrijblijvend.
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Hoe kan het detecteren van de onderbezette lijnen actiever worden aangepakt om al in
afwachting van Retibo grondige stappen te kunnen ondernemen? De beheersovereenkomst
loopt tot 2015. Eind 2014 is er pas duidelijkheid over de cijfers van Retibo. Dan vind ik het
wat zinloos om nu al te spreken van de invoering van het smartcardregistratiesysteem, terwijl
als men effectief kijkt naar de timing, dat in het kader van deze beheersovereenkomst toch
geen soelaas zal bieden.

Een ander belangrijk element is het verhogen van het vraaggestuurd aanbod. Het woon-
werkverkeer is daar heel belangrijk in. Mijnheer Kesteloot, u gaf aan dat de snelbussen
kunnen worden aangewend voor het woon-werkverkeer en dat de vertramming daarbij
betrokken is. In de beheersovereenkomst las ik alleen maar een passage bij de engagementen
van de Vlaamse Regering waarin effectief naar woon-werkverkeer werd verwezen. Ik heb
voor De Lijn zelf geen doelstellingen of indicatoren teruggevonden over het woon-
werkverkeer. Ik vind het zeer belangrijk dat dat echt aan bod komt. Nu moet men tot in detail
gaan kijken. Dat verdient meer aandacht, zeker in heel de redenering van het verhogen van de
kostenefficiëntie en het verhogen van het vraaggestuurd aanbod.

Mevrouw Brouwers heeft de zin uit de beheersovereenkomst al voorgelezen met betrekking
tot het verhogen van de kostendekkingsgraad. In de zin: “Hierbij wordt minstens het scenario
bekeken van het jaarlijks groeipad (…)” heeft mevrouw Brouwers de nadruk gelegd op het
woordje ‘minstens’. Bij mij viel vooral het woordje ‘bekeken’ op. Iets bekijken is voor mij
nog iets anders dan effectief uitvoeren. Is de 0,5 procent een minimaal scenario voor de
verhoging van de kostendekkingsgraad, of is dat een scenario dat zal worden bekeken maar
daarom nog niet effectief uitgevoerd? Minister, u hebt dat eigenlijk al wat anders
geformuleerd. U zei dat u voor een gemiddelde stijging van 0,5 procent bent, maar in de tekst
zelf is dat niet duidelijk. Het is belangrijk dat dat hier nog eens expliciet wordt verduidelijkt.

Er wordt ook altijd gezegd dat het verhogen van de kostendekkingsgraad zeer moeilijk zal
zijn omdat men gebonden is door het regeerakkoord en tariefverhogingen niet mogelijk zijn.
Volgens ons zijn er wel mogelijkheden. Men kan kijken wat mogelijk is in de prijselasticiteit
en men kan kijken naar het schrappen van de onderbezette lijnen. Wat wij al enkele malen
aan bod hebben gebracht en wat gesteund wordt door mevrouw Brouwers, is dat er een
probleem is doordat heel wat gratis reizigers, namelijk de 65-plussers, op drukke momenten
de bus nemen. Er zou kunnen worden gekeken naar een formule zoals bij de NMBS, waarbij
op de piekuren de mensen met een gratis abonnement niet worden toegelaten. Het is zeker
mogelijk als men verschillende pistes als uitgangspunt neemt, om wel tot een verhoging van
de kostendekkingsgraad te komen, en zeker hoger dan 0,5 procent. Maar goed, de evaluatie
en de mogelijkheden tot onderzoeken zijn opgenomen in de beheersovereenkomst en we
moeten afwachten wat die onderzoeken zullen uitwijzen.

Het element van de vertramming en het opstellen van de maatschappelijke kosten-baten-
analyses is voor ons ook belangrijk. Operationele doelstelling 27 stelt dat er maatschappelijke
kosten-batenanalyses worden opgesteld voor grote infrastructuurprojecten. In een bijlage is
een lijst van tramprojecten en lightrailprojecten opgenomen. U moet me corrigeren als ik
verkeerd ben, maar als ik het lees, dienen die maatschappelijke kosten-batenanalyses om de
prioriteiten te gaan bepalen van welke tramlijnen effectief zullen worden gerealiseerd en
welke niet. Als ik het lijstje lees, krijg ik de indruk dat er al prioriteiten worden gelegd en dat
er al verschillende studies worden opgestart, zonder dat men een maatschappelijke kosten-
batenanalyse heeft gemaakt. Minister, het is aan u om te verduidelijken of dat de bedoeling is
van die bijlage ofwel dat het gewoon een opsomming is zonder dat er echt prioriteiten worden
gelegd. Dan steekt volgens mij de redenering verkeerd in elkaar.

De lijn Spartacus en Koksijde-Veurne zijn al aangehaald. Ik heb over Spartacus al heel wat
schriftelijke vragen gesteld. Daarop is me duidelijk geantwoord dat er voor de lijn Hasselt-
Maastricht-Hasselt geen aparte maatschappelijke kosten-batenanalyse zou worden
opgemaakt. Dat vind ik zeer spijtig. Er is er al één gebeurd voor Spartacus. Die was niet
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positief. Ik vind het zeer spijtig dat men niet lijn per lijn gaat kijken wat de maatschappelijke
kosten-batenanalyse is, wat het reizigerspotentieel is en pas daarna op basis van die gegevens
effectief projecten uitvoert. Ik vind het essentieel om efficiënt met de middelen om te gaan. Ik
had hier graag een antwoord van de minister op gekregen.

Stel dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse negatief is, wat gaat men dan doen? Gaat
men dan kijken naar alternatieven zoals snelbussen? Gaat men dat nadien doen, of is het
misschien zinvol om alle mogelijke alternatieven al in de maatschappelijke kosten-
batenanalyse op te nemen?

Ten slotte vond ik de opmerking van de inspecteur over armoedebestrijding zeer spijtig. Het
luik armoedebestrijding is wel opgenomen in de beheersovereenkomst, maar het blijft zeer
algemeen. Er is geen enkele doelstelling of indicator geformuleerd. Ik denk dat we toch iets
ambitieuzer mogen zijn. Naast vermelden dat De Lijn er aandacht aan zal besteden, kan men
misschien ook concrete doelstellingen formuleren.

Er staat in het rapport dat de realtime-borden aan de stopplaatsen operationeel moeten zijn.
Het is een feit dat in heel wat gevallen de borden niet werken en lang buiten dienst zijn. Hoe
gaat men zoiets meten? Ik weet niet of jullie concrete instrumenten hebben uitgewerkt. Als
een bord drie van de twaalf maanden buiten dienst is, is dat bord dan operationeel of niet?

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Voorzitter, ik wil in eerste instantie de minister en de directeur-
generaal bedanken voor de uiteenzetting, die zeer verhelderend was.

Ik wil mijn betoog op vier punten toespitsen: de kostendekkingsgraad, de doorstroming, de
extra capaciteit op overbezette lijnen en de investeringen.

Ik wil eerst teruggrijpen naar wat ik een belangrijk document vind: de benchmark die hier
anderhalf jaar geleden is voorgesteld. Het is al gezegd, maar ik wil het nog eens graag
herhalen: De Lijn is en blijft een zeer performante, een zeer transparante en een zeer goed
werkende openbaarvervoermaatschappij, behorend tot een van de betere in Europa. Ik vind
dat dit niet genoeg kan worden onderstreept. Het is ook belangrijk, zeker met het oog op het
opstellen van deze nieuwe beheersovereenkomst waarin de minister een paar nieuwe accenten
heeft proberen te leggen en heeft gelegd. Ik vind het ook een goede beheersovereenkomst.

Toch hebben wij een aantal vragen en opmerkingen. Het zal u niet verwonderen dat een van
de belangrijkste opmerkingen over de kostendekkingsgraad gaat. Er is een zeer ambitieus
cijfer in de beheersovereenkomst ingeschreven: een half procent per jaar. Ik durf hier luidop
zeggen wat ik stilletjes vrees, namelijk dat dat half procent per jaar een bijzonder moeilijk
haalbaar – en ik durf net niet het woord onhaalbaar in de mond te nemen – streefcijfer is.
Namens onze fractie wil ik heel duidelijk zeggen, op het gevaar af dat men mij achteraf als
‘monsieur non’ zal omschrijven, dat de kostendekkingsgraad voor ons kan verhogen, maar
we zeggen ‘non’ als het gaat om het inboeten op comfort en dienstverlening, we zeggen ‘non’
als het gaat om het raken aan de investeringen, we zeggen ‘non’ als het gaat om het raken aan
de basismobiliteit, we zeggen ‘non’ als het gaat om 65-plussers in een apartheidssysteem te
steken en te zeggen dat ze pas na 9 uur op een tram of bus mogen stappen. (Rumoer en
opmerkingen)

Laat ons heel duidelijk zijn: voor ons is het wat dat betreft, vier keer ‘non’. Ik denk dat het
goed is dat het namens onze fractie heel duidelijk wordt gesteld. Collega’s, ik heb in alle
beleefdheid naar u geluisterd. Het zou fijn zijn als u ook probeert te luisteren naar mijn
uiteenzetting. Ik probeer gewoon zo duidelijk mogelijk het standpunt van onze fractie bekend
te maken. Ik denk dat ik daar in gelukt ben.

Minister, u bent zelf begonnen met te zeggen dat De Lijn de ambitie heeft en moet hebben
om een betrouwbare partner te zijn. Ik denk inderdaad dat het de ambitie van De Lijn mag en
moet zijn. We stellen vast – en we hebben er in de begrotingsbespreking ook al over
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gesproken – dat De Lijn vorig jaar tot 50.000 minuten vertraging per dag had op al zijn
bussen en trams. Wij hebben er al voor gepleit en we zullen er blijven voor pleiten om erg in
te zetten op die doorstroming, goed wetende dat het uiteraard geen opdracht is van De Lijn
alleen, maar in samenspraak met en misschien nog veel meer een opdracht is van het
Agentschap Wegen en Verkeer. Ik moet eerlijk bekennen dat ik die beheersovereenkomst nog
niet heb gelezen, maar ik neem aan dat we de tijd zullen krijgen om ook die hier te bespreken.
De belangrijkste opdracht ligt natuurlijk bij AWV als het erop aankomt die doorstroming te
verhogen.

Minister, in een vorige beheersovereenkomst stonden zeer concrete doelstellingen en
streefcijfers voor de doorstroming. Die zijn niet gehaald, maar net daarom moet er verder op
worden ingezet. De cijfers die ik net heb aangehaald, onderstrepen dat. Het moet echt wel
onze ambitie zijn om die 50.000 minuten vertraging – we komen van 90.000 minuten – weg
te werken. Ik besef dat we al een hele weg hebben afgelegd. De quick wins hebben we
gehaald, maar nu komt de moeilijkste opdracht. Als De Lijn terecht de betrouwbare partner
wil zijn, dan moet er verder op worden ingezet.

Over de extra capaciteit op de overbezette lijnen wil ik zeer kort zijn. Ik vond in de beheers-
overeenkomst de ambitie wat voorzichtig en wat mager uitgedrukt. Minister, u hebt mij wat
gerustgesteld met uw uiteenzetting. Ik ben blij dat u het aangehaald hebt. We hebben nogal de
neiging – ook ik af en toe – om te wijzen op de dingen die fout lopen, om te spreken over die
lege bussen wat de indruk geeft dat De Lijn niet al te goed zou werken op bepaalde lijnen.
Maar laat ons niet vergeten dat er heel wat lijnen zijn die overbezet zijn. Ik woon aan zo’n
lijn. Ik verzeker u dat het bijzonder frustrerend is om de tram te willen nemen en er letterlijk
niet meer bij te kunnen. Ik vind dat de ambitie om daarop in te zetten, wat magertjes is.

De heer Kesteloot zei in zijn uiteenzetting in extra capaciteit te voorzien op overbezette
lijnen, maar in de beheersovereenkomst staat “binnen haar budgettaire mogelijkheden”. Dat is
voorzichtiger en ik begrijp dat ook, maar het geeft aan dat we te snel de neiging hebben om
wat zeer zichtbaar is – bussen die leeg zijn – te gaan aanpakken, maar de overbezette trams in
vooral stedelijk gebied naar het achterplan te schuiven.

Ik heb gezegd dat het voor ons ‘non’ is als er geraakt moet worden aan de investeringen. Dit
is ook een investeringsregering, dus het blijft belangrijk. Ik neem de bijlage bij de
beheersovereenkomst ‘shortlist prioritaire projectclusters, tramlijnen, snelbusprojecten’. U
zult het mij niet kwalijk nemen dat ik mij als Gentenaar en Oost-Vlaming ga toespitsen op het
gebied dat ik het beste ken, Gent en Oost-Vlaanderen. Ik vind dit dan een bijzonder mager
beestje. Alles wat hier is opgenomen voor Gent, is allang beslist beleid. Ik kijk naar collega
van Rouveroij die er vanuit het stadsbestuur in een vorig leven mee aan heeft gebouwd.

In het regeerakkoord is de ambitie opgenomen voor minstens één bijkomende tramlijn per
provincie. Voor Gent zie ik die niet. Het gaat om dingen die al lang geleden werden gezegd
over Zwijnaarde Dorp. De loop aan Flanders Expo wordt nader bekeken, zo wordt gesteld. Er
zijn een aantal andere lijnen die al lang op het verlanglijstje staan. De verlenging naar Sint-
Denijs-Westrem via de loop, de verbinding Gent-Sint-Pieters-Dampoort, daarover wordt niet
gesproken, hoewel die als prioritair naar voren werd geschoven door de stad.

Minister, mijnheer Kesteloot, ik zeg het heel eerlijk. Ik ben bijzonder ontgoocheld over de
ambitie die hier wordt uitgedrukt. Ik heb wat het gevoel – en ik moet voorzichtig zijn – dat de
entiteit Oost-Vlaanderen toch wel het zwakke broertje van de provinciale entiteiten is. Wat
mij betreft, legt ze een gebrek aan ambitie, een gebrek aan visie en misschien vooral een
gebrek aan communicatie met de gemeente- en stadsbesturen aan de dag. Ik betreur dat. Ik
ben blij dat ik dat in het kader van deze beheersovereenkomst toch heb kunnen zeggen.
Minister, ik kijk uit naar de antwoorden.

De heer Jan Peumans: Mijnheer Roegiers, het zou eens leuk zijn de vergelijking te maken
tussen de provincie Antwerpen en de provincie Oost-Vlaanderen. Uit mijn vorig leven
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herinner ik me ook dat projecten in Antwerpen veel sneller vooruit gingen. Ik weet niet waar
dat mee te maken heeft. De investering in stedelijke gebieden gebeurt terecht. Dat is een heel
duidelijk signaal voor de minister.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, ik wil beginnen met te zeggen dat deze
beheersovereenkomst wel planmatig is opgesteld, maar dat ze ook zeer onduidelijk is qua
interpretatie van een aantal cijfers. Ik zou willen verwijzen naar pagina 14. Daar staat een
kolom waarin het capaciteitsbeheer wordt uitgelegd. Ik weet niet goed hoe ik dat moet
interpreteren. Ik ben niet dagelijks bezig met de cijfers van het capaciteitsbeheer van De Lijn.
Ik vind echter wel dat als men een kolom in een beheersovereenkomst opneemt, ze duidelijk
verstaanbaar moet zijn voor mensen die niet dagelijks met het capaciteitsbeheer van De Lijn
bezig zijn.

Hetzelfde geldt voor pagina 32. In het hoofdstukje over het dienstaanbod wordt verwezen
naar pagina 31, terwijl het om pagina 32 blijkt te gaan. Er is ook een heel grote kolom over
de verschillende vervoerstelsels. Persoonlijk geraak ik er ook niet goed uit. Het zou goed zijn
eerst eens een toelichting te krijgen of een werkbezoek te brengen aan De Lijn om een aantal
gegevens te interpreteren die via een kolom worden voorgesteld.

Heel deze beheersovereenkomst gaat uit van de Mobiliteitsvisie 2020. De meerderheid heeft
die ook overgenomen in de resolutie. Tijdens de vorige legislatuur is er een heel grote
discussie geweest over die Mobiliteitsvisie 2020. Er werd duidelijk gezegd dat dat niet de
visie was van de regering. Er werden heel wat projecten voorgesteld in die Mobiliteitsvisie
2020. Daar hing ook een prijskaartje aan. De regering heeft zich toen niet akkoord verklaard
met die visie.

De heer Jan Peumans: U hebt gelijk. U kunt dat nalezen in het verslag.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, ik wil maar zeggen dat in veel van die
hoofdstukjes elke keer wordt verwezen naar de Mobiliteitsvisie 2020. Ik vind dat een totaal
verkeerde benadering. Die mobiliteitsvisie is toch niet te nemen of te laten. Die is niet
goedgekeurd. Men kan dan ook niet uitgaan van die Mobiliteitsvisie 2020.

Er wordt verwezen naar de armoedebestrijding. U vindt dat dat wel een takenpakket van De
Lijn is, ik niet. Ik deel de mening van de Inspectie van Financiën. Het carpoolen en het
carpooldatabankbeheer horen volgens mij ook niet thuis in het takenpakket van De Lijn.
Carpoolen heeft op geen enkel moment te maken met een aanbod van het openbaar vervoer.
Cambio is veeleer een taak van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat moet
het mobiliteitsbeleid bepalen. De Lijn bepaalt het beleid van het openbaar vervoer. Dat zijn
twee verschillende elementen, die op elkaar afgestemd mogen worden. Maar taken als
Cambio moeten we niet aan De Lijn toevertrouwen. Ze mag wel participeren en erover
nadenken, maar ik denk dat dat een taak is van het departement Mobiliteit en Openbare
Werken, net zoals het carpoolen, tenzij het carpoolen wordt uitgebouwd in functie van het
openbaar vervoer: dan is dat een heel andere zaak. Maar ik ken maar heel weinig
carpoolparkings die echt draaien rond het aanbod van het openbaar vervoer.

Mijn volgende opmerking gaat over het verkeersveiligheidplan. Ook de Inspectie van
Financiën heeft daarnaar verwezen. Ze denkt dan vooral aan de veiligheid van de reizigers. In
deze beheersovereenkomst wordt echter enkel aandacht besteed aan de opleiding van de
chauffeurs. In het verkeersveiligheidsplan moet het ook gaan over de rij- en rusttijden die
worden opgelegd, het soort voertuigen dat wordt ingelegd. In bepaalde gebieden worden
gelede bussen ingezet zonder dat die daarvoor zijn ingericht. Ik heb het voorbeeld gegeven
van de gemeente Brasschaat, waar de bus uiteindelijk niet kan parkeren op de aangegeven
plaats. Om de verkeersveiligheid te garanderen, is het heel belangrijk dat men ook rekening
houdt welk materiaal men inzet in welke regio.
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Over het hoofdstuk van de stiptheid van het dienstaanbod wordt ook heel veel gediscussieerd.
Het ligt heel gevoelig. Ik raak er niet wijs uit op welke manier men dat nu wil doen. Er
worden wel een aantal zaken vermeld, maar ik zie weinig oplossingen voor de toekomst. Ik
vind dat er te weinig uitleg in staat.

Inzake de maatschappelijke kosten-batenanalyse lees ik dat er een nieuwe methode
uitgewerkt zal worden. Hebt u er al zicht op hoe dat juist in zijn werk gaat? Soms werd er wel
een kosten-batenanalyse ingevoerd, soms niet. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Is er een
verschil met het behoefteonderzoek? Daarover zou ik wat meer duidelijkheid willen.

In het hoofdstuk ‘minder hinder’ heeft men het alleen maar over minder hinder bij grote
infrastructuurwerken. Voor mij betekent minder hinder ook minder hinder door het openbaar
vervoer. Ik bedoel daarmee dat men de beschikbare capaciteit van een weg moet delen met
het autoverkeer. In sommige gebieden leidt het openbaar vervoer tot een grote vermindering
van de capaciteit voor het gewone wegverkeer, waardoor er heel wat hinder ontstaat.
(Opmerkingen van de heer Jan Peumans)

Onder meer. Ik heb geen namen genoemd. Ik denk dat er nog wel verschillende voorbeelden
zijn. Daar moet ook goed over worden nagedacht.

Minister, waar ik heel weinig over lees, is de samenwerking met de busexploitanten. Er wordt
gesteld dat voor het personeel van de exploitanten dezelfde maatregelen worden
afgedwongen als voor het personeel dat rechtstreeks voor De Lijn rijdt. Voor het overige staat
er echter heel weinig in over de manier waarop men omgaat met maatregelen die men invoert
bij die exploitant. Ik verneem dat een aantal maatregelen, zoals die over de rij- en rusttijden,
totaal niet worden gerespecteerd bij de exploitant. De Vlaamse overheid heeft natuurlijk geen
inzicht in de werking van die exploitanten. We hebben geen inzicht in de uren waarop men
rijdt. Dat is hun bevoegdheid. Zij moeten enkel de diensten leveren aan De Lijn. Daarover
maak ik me toch ook wel zorgen. Ik zoek naar een middel om die exploitanten te
onderwerpen aan openbaarvervoerbeleid dat u wilt voeren.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, minister, ik wil het over drie dingen hebben: over de
Inspectie van Financiën, over de resolutie en over de samenwerking met de gemeenten – en
daarbij zal ik eindigen met mijn eigen stad.

Het is zo dat de Vlaamse Regering begin december een besluit heeft getroffen waarbij ze de
adviestermijn van de Inspectie van Financiën heeft teruggedrongen van 20 dagen naar 12
dagen – ze heeft nog een aantal andere maatregelen genomen, maar ik beperk me tot de
belangrijkste. Bovendien is er een sanctie: als de inspecteur zijn advies niet tijdig aflevert,
wordt het onttrokken aan de Inspectie van Financiën. Enkele dagen voor deze beslissing werd
het advies van de betrokkene hier wereldkundig gemaakt – ik denk niet dat er een oorzakelijk
verband is, maar ik ben er wel van overtuigd dat de leden van de Vlaamse Regering bij het
goedkeuren van de beslissing gezegd zullen hebben: ziet u wel dat we gelijk hebben. Toch
hebben ze geen gelijk, want de Inspectie van Financiën is de waakhond. En, mijnheer Peeters
en mijnheer de Kort, waakhonden moeten kunnen blaffen.

Minister, het klopt dat elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dit is een havik en die kunt u
nooit omvormen tot een nachtegaal. Het blijft een havik, met zijn eigen karakter en
taalgebruik. Het is natuurlijk heel belangrijk dat de Inspectie van Financiën haar werk kan
blijven doen. Dat is de boodschap. Ik heb een vraag lopende over het terugschroeven van de
mogelijkheden van de Inspectie van Financiën ten overstaan van de minister-president en
minister Muyters.

Minister en mijnheer de directeur-generaal, het is fijn om vast te stellen dat u beiden vaak
verwijst naar onze resolutie. Zo hoort het ook. Ik wil niet flauw doen, maar u gebruikt als
hoofding ‘resolutie meerderheid’. Zo is het wel gestart, maar er was ook een voorstel van
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resolutie van de Open Vld, opgestart door mevrouw De Ridder. We hebben tijdens een
vergadering van eind november een kamerbrede consensus gezocht en gevonden. De
voorzitter omschreef het moment zelfs als historisch. Dat wilde ik toch even benadrukken.

Het is fantastisch dat u naar de resolutie verwijst, maar dat is natuurlijk niet afdoende. Uit de
verwijzing blijkt het besef en een respect, maar het volstaat niet. De meetbaarheid van een
aantal zaken is heel belangrijk. Als je niet kunt meten, kun je ook niet weten en dan kan een
parlement het ook niet volgen. De meetbaarheid van een aantal dingen blijft nog altijd
problematisch. Zorgt u er dus ook voor dat wanneer u invult wat we graag ingevuld zien, u
dat op een meetbare manier doet. Zorgt u er dus voor dat de nulmeting er zo snel mogelijk is
en dat u zo snel mogelijk de formules en de parameters scherpstelt op basis waarvan wij
jaarlijks of zesmaandelijks de evolutie binnen De Lijn kunnen volgen. Anders zijn er alleen
maar de lange volzinnen, die u wel heel goed kunt formuleren, maar dat is niet voldoende.
Woorden kunnen veel camoufleren, cijfers kunnen dat iets minder.

Ik heb al vaker opgemerkt dat de samenwerking niet vlot verloopt. Als voorzitter van de raad
van bestuur van de VVSG kan ik daarvan getuigen. Ik wil graag namens de 308 steden en
gemeenten zeggen dat de samenwerking beter kan. Ik formuleer het nu heel voorzichtig
omdat ik ook weet dat er gemeenten zijn die wel tevreden zijn. Ik spreek dus in gemiddelden.
Het is trouwens de kwetsbaarheid van de VVSG: doordat ze altijd voor 308 moet praten,
moet dat altijd in gemiddelde termen gebeuren en dat is niet altijd voldoende voor een aantal
leden. Ik moet dat nu niet doen. Ik vertrek vanuit een zekere ontevredenheid van de 308, maar
naarmate we naar de centrumsteden kijken, bestaat er een grotere ontevredenheid. Ik wil het
nu niet voor Antwerpen opnemen, maar alleen voor Gent. Als het gaat om de grootsteden en
zeker om Gent, kan ik u zeggen dat we bijzonder ontevreden zijn over de wijze waarop de
samenwerking met De Lijn de laatste jaren verloopt.

Mijnheer Kesteloot, de minister heeft dit signaal al een paar keer gekregen en ze heeft daar
positief en begripvol op gereageerd. Ze is zelf ook schepen geweest en ze is duidelijk nog niet
vergeten hoe belangrijk het is om als gemeentebestuur, hoe klein dat ook is – maar dit geldt
zeker voor de grotere – met u te praten over de wijze waarop het openbaar vervoer kan
worden georganiseerd op het gemeentelijke grondgebied.

Ik neem wel aan dat de missie van De Lijn niet is gedefinieerd naar aanleiding van deze
beheersovereenkomst. Ik neem aan dat die van een ander moment dateert. Daar zit het al echt
fout. Leest u de missie maar. Die is kort, zoals een missie behoort te zijn. Ze is ook
kernachtig en daardoor een beetje hermetisch in het taalgebruik, maar ze sluit alleszins iets
uit: de gemeentebesturen. Het eerste lijntje van de missie heeft niets te maken met de
gemeentebesturen, het tweede lijntje ook niet. In het derde lijntje zou het kunnen passen,
maar daar staat het ook niet in. In dat lijntje staat: “De Lijn is een belangrijke gesprekspartner
van de Vlaamse overheid voor het uitbouwen van het mobiliteitsbeleid en ondersteunt
daarmee de economische, ecologische en sociale ontwikkeling van Vlaanderen.”

Er ontbreekt iets, mijnheer Kesteloot, want ook het volgende lijntje en het allerlaatste hebben
niets te maken met de gemeenten. Wij horen absoluut thuis binnen het derde lijntje. We zijn
een constitutief element van de missie van De Lijn, namelijk het overleg, de samenspraak, het
partnerschap tussen De Lijn aan de ene kant en de 308 steden en gemeenten aan de andere
kant.

Ik stel u deze vraag los van de beheersovereenkomst, maar ik heb nu de kans om ze
rechtstreeks aan u te formuleren. Bent u bereid om in uw raad van bestuur de missie van De
Lijn te herbekijken zodat de steden en gemeenten er ook een plaats in krijgen?

Het is logisch dat u trouw bent aan de missie, maar die vertaalt zich vervolgens ook in uw
strategische en operationele doelstellingen. Op het einde van 5.3 van de missie van De Lijn
zegt u: “De Lijn vertaalt deze missie in strategische en operationele doelstellingen. Ze
vertrekt daarbij van de vier perspectieven die ze ook in haar ‘balance score card’ gebruikt.” Ik
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dacht toen dat er ook een perspectief vanuit de gemeentebesturen zou komen, maar dat komt
er niet. Er is wel het perspectief van de klant. Gemeentebesturen zijn volgens mij in feite ook
klanten, maar in geen enkel document dat De Lijn aanmaakt, worden de gemeentebesturen als
klanten beschouwd. Het tweede perspectief zijn de resultaten. Het derde perspectief zijn
mensen en het vierde perspectief zijn de interne processen. Het perspectief van de steden en
gemeenten staat er dus niet in. Dit is een consequente vertaling van de missie waar de
gemeenten ook al geen plaats in kregen.

Op de volgende pagina zegt u inzake de maatschappelijke werking, in het tweede streepje het
volgende. “Maatschappelijke werking: met De Lijn als eerste adviseur voor Vlaamse en
lokale beleidsmakers wordt openbaar vervoer de voornaamste pijler van duurzame
mobiliteit.” Dat zegt opnieuw alles. Nu komen we voor de eerste keer wel voor in het verhaal,
maar in een eenrichtingssituatie. U bent de eerste adviseur van ons. Zou het niet kunnen dat
gemeentebesturen en steden ook adviseur zijn van u? De wederkerigheid ontbreekt. Dit is
top-down omschreven, maar ook vanuit een zekere zelfvoldaanheid: wij, de openbaar-
vervoermaatschappij, hebben de waarheid voor een stuk in pacht en we hebben de ervaring
van de steden en gemeenten nauwelijks nodig om te implementeren wat goed is voor hen.

Zo kom ik tot de operationele doelstellingen 7.23, namelijk de doelstellingen inzake het
stakeholdersmanagement. Daarin zitten de gemeenten wel, niet als klant, maar als stake-
holder. U schrijft: “De Lijn werkt een daadkrachtige stakeholderstrategie uit en adviseert de
Vlaamse en lokale beleidsmakers over duurzame mobiliteit.” Dat is prima, dat is heel goed,
maar het omgekeerde kan ook. Ik vervolg mijn citaat: “Zo levert De Lijn vanuit haar
expertise beleidsvoorbereidende input.” Dat is prima, maar laat ons, laat de gemeentebesturen
ook toe om u te informeren vanuit onze expertise, en om uw operationele en strategische
doelstellingen te beïnvloeden.

Ik lees ook: “Bij de evaluatie van de bestaande lijnen en de invoering van nieuwe lijnen
worden de lokale overheden actief betrokken, zodat de steden en gemeenten een belangrijkere
en meer toonaangevende rol spelen.” Mijnheer Kesteloot, dit zijn comparatieven. Daarmee
stelt men dat die rol in het verleden niet belangrijk genoeg en niet toonaangevend genoeg
was. Ik hoop dat u onderliggend de vaststelling voelt dat het veel beter kan en dat u daarnaar
zult handelen.

Mijnheer de directeur-generaal, ik vind het zeer goed dat u nu zult voorzien in een
tevredenheidspeiling bij de steden en de gemeenten. De minister heeft dat beloofd en dat
wordt bij dezen hard gemaakt. Laat dat dan de nulmeting zijn waarvan we vertrekken. Hou
het echter nominatief in die peiling. Ik neem aan dat u niet te snel met gemiddelden zult
werken, maar dat u wel degelijk in Gent en Antwerpen, maar ook in Bachten de Kupe zult
peilen, zodat dat onderscheid tussen het ene en het andere niet verloren gaat in het statistisch
gemiddelde. We weten immers allemaal dat men ook in een rivier van gemiddeld 1 meter
diep kan verdrinken.

Ik eindig met de situatie in Gent. Ik kan mevrouw Van den Eynde geruststellen. Over
Horizon 2020 is nog niet beslist, maar ze hoeft zich daar ook niet te veel zorgen over te
maken. Waarom is Gent, net als veel andere steden, zo ontevreden over de samenwerking met
De Lijn? Mijnheer Kesteloot, als u even achterom kijkt, zult u die ontevredenheid kunnen
duiden. De kennis van het verleden zal u misschien toelaten om te streven naar meer
tevredenheid tegen 2020.

Gent heeft op 25 april 1999 het naar mijn aanvoelen enige volksreferendum gehouden dat
ooit in Vlaanderen is gehouden over openbaar vervoer. Ik was toen bevoegd voor die
materies, voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Ik had toen net het autovrije stadscentrum
tot stand gebracht. Daarbij hoorde een meer performant en beter openbaar vervoer. Om het
maatschappelijk draagvlak daarvoor te vergroten, heeft het stadsbestuur een referendum
georganiseerd. Ik bespaar u de verschillende streefbeelden die in dat referendum werden
voorgelegd aan die 175.000 kiesgerechtigde Gentenaars. Ik geef er u drie. Ondertussen is de
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zon immers ondergegaan aan de horizon van 2010. Het referendum ging immers over het
document Horizon 2010. Alle partijen hadden dat ondertekend, van de liberalen tot de
groenen. Als het gaat over openbaar vervoer, kan dat ook wel tellen. Dat is niet zo evident. Er
zijn keuzes gemaakt. In een stedelijke omgeving gaat dat ook iets gemakkelijker dan in een
Vlaamse omgeving. Aangezien op 31 december de zon is ondergegaan aan die horizon,
kunnen we nu even achterom kijken en zien wat ervan is geworden.

Het document stelde: “In 2010 rijden in Gent op alle lijnen rijtuigen met grote uitstraling.”
Elf jaar later vind ik dat een rare omschrijving, maar goed, elke tijd heeft zijn woordgebruik.
“Op de hoofdassen worden rijtuigen ingezet met hoge capaciteit.” Vandaag is de realiteit dat
tot voor kort op de hoofdassen 1 – volgens mij nog altijd de meest rendabele hoofdas in
Vlaanderen –, 21, 22 en 4 nog altijd veel kleine trams van 14 meter rijden. De oudste kleine
trams op deze hoofdassen dateren van 1971. Op de hoofdas en hoofdbuslijn 70-78 rijden
bussen van 1993.

Een ander streefbeeld was dat in 2010 het openbaar vervoer in Gent op de hoofdassen met
een interval van 6 minuten zou rijden, en op de nevenassen met een frequentie van 12
minuten. Welnu, dat haalt u alleen voor de trams: om de 6 minuten. Proficiat. Op de
hoofdbuslijnen haalt geen enkele lijn de frequentie van 6 minuten. De beste frequentie is 7,5
minuten. Bij de meeste gaat het richting 10 minuten. Op de nevenassen wordt het pas echt
erg: 15 tot 40 minuten is daar de frequentie.

Het derde streefbeeld bestond erin dat het openbaar vervoer in Gent in 2010 tussen 5 uur ’s
ochtends en 24 uur ’s avonds zou rijden. Ik citeer: “Daarnaast wordt nog openbaar vervoer
georganiseerd in aansluiting met de laatst aankomende trein in Gent-Sint-Pieters.” Wat blijft
daarvan over? Op de meeste lijnen komt het openbaar vervoer inderdaad om 5 uur of iets
later op gang. Dat is goed. Nu stopt het echter omstreeks 22.30 uur. Er zijn zeven laatavond-
buslijnen tussen 11 en 2 uur. Die dekken Gent absoluut niet. Die liggen bijna ad random in
het grootstedelijk net van Gent. Er sluit geen bus aan op de laatste trein in Gent-Sint-Pieters.
Dat is pas erg. Volgens mij is Gent-Sint-Pieters nog altijd het drukste reizigersstation van
Vlaanderen, want Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Brussel-Noord behoren uiteraard niet tot
Vlaanderen. Het spijt me zeer voor de Antwerpenaren. In het weekend is er een zeer beperkte
bediening van nachtbussen tot 5 uur ’s ochtends, om de 90 minuten.

Het referendum in Gent heeft duizenden mensen op de been gebracht, mensen die veel
verwachtten. Die verwachtingen zijn niet ingelost. In 1999 hebben we die mensen op de been
gebracht door onder meer te verwijzen naar Montpellier, een Franse stad die vergelijkbaar is
met Gent. Toen had men in Montpellier ook een Horizon 2010. Daarin werd onder meer
voorzien in het realiseren van bijkomende tramlijnen. Vandaag is er in Montpellier sprake
van 35 kilometer aan al gerealiseerde bijkomende tramlijnen, en van 22 kilometer aan beslist
beleid. Die lijnen zullen tegen 2012 zijn gelegd. In totaal is dat 57 kilometer aan extra
tramlijnen. In Gent gaat het de jongste tien jaar over 2 kilometer tramlijn naar Flanders Expo,
en dan is er nog een stuk van 2 kilometer naar Zwijnaarde dat op stapel staat. Dat staat
jammer genoeg al tien jaar op stapel. Met al de rest staan we nergens. Mijnheer Kesteloot, dat
is een schande, vooral voor steden die echt werk maken van uw mobiliteit en de onze. Als er
één stad is die werk maakt van die comodaliteit, dan is het toch wel de stad Gent.

De heer Jan Peumans: Dat is een zeer overtuigend verhaal, maar in Montpellier wordt dat
natuurlijk wel via de sociale zekerheid betaald. In Frankrijk betaalt elk bedrijf dat meer dan
negen of tien werknemers telt, een bepaald bedrag, dat uitsluitend wordt aangewend voor
investeringen in het openbaar vervoer. Dat is eigenlijk een heel mooi financieringssysteem.
Zo zijn al die Franse steden allemaal tramsteden geworden. Dat verhaal van Gent herken ik al
twintig jaar. Volgens mij heeft dat te maken met de Gentse volksaard.

De voorzitter: De heer de Kort heeft het woord.
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De heer Dirk de Kort: Voorzitter, ik dank de minister en de directeur-generaal alleszins voor
de verduidelijking en het betoog. Minister, ik dank u ook voor de wijze waarop u bent
omgegaan met het voorstel van resolutie dat we hier kamerbreed hebben goedgekeurd en de
manier waarop u dat voort hebt vertaald, in samenwerking met De Lijn.

Ik wil het in eerste instantie hebben over het rapport van de Inspectie van Financiën. Iedereen
weet dat ik altijd vragende partij ben voor een grondige evaluatie van beheersovereen-
komsten. Wij stellen dikwijls vast dat de diverse controle-instrumenten te weinig worden
gebruikt. Ik ben dan ook de laatste om te zeggen dat er een beperking zou moeten zijn van de
controle.

Door het vroegtijdige uitlekken van dit rapport heeft men een negatief beeld opgebouwd van
De Lijn, terwijl wij hier in de commissie in het verleden zelf altijd heel goede besprekingen
hebben gehad. Het beeld omtrent De Lijn in deze commissie, zo hebben we vastgesteld bij
verschillende partijen, is gewijzigd nadat we op een goede manier van gedachten hebben
kunnen wisselen over de benchmarkstudie en de studie van het verplaatsingsgedrag.

Het is positief dat er meer reizigers zijn, dat er meer ritten zijn, dat het openbaar vervoer
groener is geworden en dat er oog is voor marketing en communicatie. Tijdens de vorige
legislatuur bestond bij een aantal parlementsleden echter de indruk dat het bij De Lijn niet op
kon en dat er een blijvende vraag was voor financiering vanuit de Vlaamse Gemeenschap.
Daarom heb ik een vraag over de kostenbeheersing. Wij willen immers doelmatig omgaan
met overheidsmiddelen, en we zijn ervan overtuigd dat we er door een betere aanwending van
de overheidsmiddelen in zullen slagen om nog meer reizigers op het openbaar vervoer te
krijgen.

Men is er in het verleden wel in geslaagd om effectief meer reizigers aan te trekken, maar we
hebben de indruk dat het veeleer gaat om een groep van nieuwe reizigers, terwijl wij op het
oog hadden om meer mensen in het kader van woon-werkverkeer te verplaatsen van het
autoverkeer naar het openbaar vervoer. Daar zijn we onvoldoende in geslaagd.

De huidige beheersovereenkomst is zeker een stap voorwaarts op die diverse punten. Op
basis hiervan zou nog verder moeten worden gewerkt aan een pact tussen de lokale besturen
en De Lijn. Als je ziet wat de rol van de lokale besturen is, meen ik dat zij meer
intergemeentelijk zouden moeten samenwerken en hun visie zouden moeten formuleren op
het vlak van openbaar vervoer. De lokale besturen moeten ook meer worden aangespoord om
daar echt punten van te maken in hun programma voor de lokale verkiezingen, zodat we op
dat vlak meer partners worden.

De Lijn moet met de lokale besturen daadwerkelijk als partner omgaan. Want wat hier mijns
inziens onvoldoende naar voren wordt gebracht, zijn de investeringen die de lokale besturen
zelf doen: investeringen en verbeteringen van halte-infrastructuur, fietsenstallingen en zo
meer. Als je ziet wat er door sommige lokale besturen gebeurt inzake subsidies voor
abonnementen, in het kader van derdebetalersystemen, dan meen ik dat er meer moet worden
gewerkt aan een echte partnerrelatie met die lokale besturen.

Er zullen natuurlijk prioriteiten gelegd moeten worden, want je kunt dat niet voor iedereen
doen. Er moet mijns inziens veel aandacht gaan naar de centrumsteden en de randgemeenten.
In de gebiedsevaluatie die op dit moment gebeurt bij De Lijn, maakt men enkel een
onderscheid tussen stedelijk en niet-stedelijk gebied. Als je als gemeente in een bebouwd
perifeer landschap ligt, word je behandeld als een plattelandsgemeente. Als men die
parameters zal blijven gebruiken, zul je als lokaal bestuur niet gedreven worden om extra
inspanningen te doen en mee te werken aan die plannen voor een beter openbaar-
vervoernetwerk, vrije bussen en tal van initiatieven.

Op dit moment hebt u in het kader van de vergroening bepaald wat u haalbaar acht vanuit De
Lijn zelf. Het is heel goed, minister, dat u de twee bevoegdheden Mobiliteit en Openbare
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Werken hebt. Dat zal voor het openbaar vervoer in de toekomst een meerwaarde opleveren,
daar twijfel ik niet aan. Je merkt dat al aan de beheersovereenkomst.

We moeten ook bekijken of er niet ook op andere domeinen verder kan worden
samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en kwaliteit. U hebt nu opgesteld wat
haalbaar is, maar ik denk dat die ambities vanuit Vlaanderen hoger moeten kunnen zijn. We
moeten verder kunnen gaan in de vergroening van die transportassen en de innovatie van De
Lijn.

Ik maak de vergelijking met wat op dat vlak gebeurt in de ons omringende landen. Op dit
moment spreken we in dit land enkel over bussen, en niet over waterbussen. In Nederland
doet men dat bijvoorbeeld wel.

In Frankrijk heeft men een nationaal duurzaamheidspact afgesloten tussen de steden en het
bedrijfsleven, om op die manier de CO2-emissies naar beneden te krijgen. Op die manier is er
ook een financiering gekomen voor een kwalitatief beter openbaar vervoer. Dat is een van de
redenen waarom het Franse openbaar vervoer zo succesvol is uitgebouwd. Dat betekent ook
een bijkomende financiering voor een beter openbaar vervoer, via het milieu. Ik denk dat we
op dat vlak toch ook nog wat zaken kunnen ontwikkelen in de toekomst.

Minister, ik ben zeer tevreden dat u aankondigt dat wij elk jaar een evaluatie kunnen houden
van deze beheersovereenkomst. We zullen in dat kader het Mobiliteitsplan van Vlaanderen
bespreken en een evaluatie van het beleidsplan van De Lijn voor 2020, maar we kunnen ook
het thema van de maatschappelijke kosten-batenanalyse verder bespreken. Dan zullen we ook
de andere punten, zoals milieu, kwaliteit en de lokale besturen, verder kunnen bespreken.

De heer Jan Peumans: Mijnheer de Kort, men heeft een experiment gedaan met een
waterbus op het Zeekanaal. Dat is een zachte dood gestorven.

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: Ik heb een aantal collega’s, de ene al explicieter dan de andere,
bedenkingen horen maken bij het taalgebruik van het rapport van de Inspectie van Financiën.
Ik zou wel eens willen weten hoe wij als parlementsleden met dergelijke dingen moeten
omgaan. Ik had bijna de woorden ‘cynisch’ en ‘satirisch’ in de mond kunnen nemen. Ik zou
er ook nog ‘pedant’ kunnen aan toevoegen, want het rapport is doorspekt met Latijnse of
half-Latijnse uitdrukkingen. Het zou het taalgebruik van de voorzitter van een partij hier
aanwezig kunnen zijn.

Zo’n voorzitter kan het zich echter permitteren om satirisch, pedant en cynisch te zijn. Een
ambtenaar moet ambtelijk taalgebruik hanteren. Hij mag een havikmentaliteit hebben, maar
op het moment dat hij met ons communiceert, moet hij op een strikt neutrale manier
communiceren. Ik vind het goed dat een aantal collega’s daar bedenkingen bij hebben. Ik
hoop dat ze die lijn consequent doortrekken en niet alleen deze inspecteur wijzen op de
mogelijk deontologische fout die er is gemaakt, maar ook heel wat andere ambtenaren die een
zeer politiek geladen taalgebruik hebben. Ik wil niet over de mensen van de openbare omroep
van ons land spreken. Er zijn ook andere diensten die dikwijls communiceren op een manier
die voor een ambtenaar ontoelaatbaar is. Ik vind het goed dat dit hier vandaag wordt
opgemerkt. Ik hoop echter dat de lijn wordt doorgetrokken naar de andere niveaus.

De heer Jan Peumans: Oorspronkelijk was men een beetje argwanend om de rapporten van
de Inspectie van Financiën openbaar te maken omdat dan zou worden gezegd dat de IF zich
aanpast aan haar omgeving. Eigenlijk maken die rapporten integraal deel uit van een stuk dat
de regering op de ministerraad heeft behandeld.

Ik heb in het verleden al veel plezier gehad van een aantal rapporten van de IF, onder meer
over het Land van Ooit in Tongeren. Men moet die verslagen van de inspectie eens lezen in
het licht van de beslissing die de regering daar destijds over genomen heeft. Ik neem mijn pet
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af voor de inspecteur die dat heeft durven te schrijven. Hij krijgt nu trouwens voor 100
procent gelijk.

Er staat trouwens een aantal verstandige opmerkingen in het verslag van de heer Pauwels.
Over zijn woordgebruik kan wel gediscussieerd worden.

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Het groener woon-werkverkeer is hier al vaker aan bod geweest.
De heer Peeters heeft daarover al een nuttige suggestie gedaan. Ik lees onder de operationele
doelstelling 7.3 over klant- en netmanagement dat er sprake is van snelbussen in het kader
van een beter woon-werkverkeer. We zien onder enkele andere doelstellingen ook nog
verwijzingen naar het woon-werkverkeer. Zelf vind ik dit belangrijk genoeg om daar een
aparte doelstelling van te maken. Dat zou overzichtelijker zijn. Alle verschillende acties over
woon-werkverkeer zouden daaronder kunnen worden samengebracht. Dan wordt het een
belangrijk item, dat de nodige aandacht verdient om er een aparte doelstelling van te maken.
Nu zijn er overal verspreide acties.

Het comodaliteitsprincipe komt duidelijk aan bod in de beheersovereenkomst. Er wordt ook
benadrukt dat De Lijn een partner moet zijn in die comodaliteit, en niet de algemene
organisator van mobiliteitsmanagement. De Lijn heeft samen met andere partners op het vlak
van mobiliteit een taak.

Het is goed dat er voor de carpooldatabank een doelstelling is opgenomen. Ik heb in het
verleden al een aantal vragen gesteld over de financiering en de toelages die vanuit De Lijn
worden gegeven aan carpooldatabanken en de promotie van het carpoolen. Hoe ziet u dat in
deze beheerovereenkomst? Zijn er al zaken overeengekomen over die vergoedingen,
bijdrages? In welke bijdrages wordt voor 2011 al voorzien voor de promotie van carpooling?
Ik wil pleiten voor de nodige middelen voor de promotie van het carpoolen en het opmaken
van een uitgebreide carpooldatabank.

Wat de verkeersveiligheid betreft, hebben sommige sprekers er al naar verwezen dat er een
duidelijke streefwaarde is opgenomen. Ik feliciteer de minister met deze ambitieuze
streefwaarde. Naast de acties om die streefwaarden te bereiken mis ik iets bijkomends. Er
wordt gesproken over de opleiding van buschauffeurs. Daar wordt heel veel aandacht aan
besteed. Ik weet echter niet of dat voldoende is om die streefwaarde te bereiken. Welke acties
worden daar nog aan gekoppeld? Kunt u daar meer duidelijkheid over geven?

Over het partnerschap van de gemeenten hebben de heren van Rouveroij en de Kort al heel
wat gezegd. Het is nodig dat de gemeenten een duidelijkere positie hebben in deze
beheersovereenkomst. Zij zijn de bevoorrechte partner en stakeholder in de organisatie van
De Lijn.

Ik heb in het verleden al een aantal zaken aangebracht inzake het actieplan groen vervoer. In
de beheersovereenkomst komt dat actieplan niet veel aan bod. Er wordt verwezen naar de
bijlage groen vervoer. Daarbij stel ik me de vraag in welke mate er streefwaarden of bindende
bepalingen aanwezig zijn. Hoe kan nu vooropgesteld worden dat bijvoorbeeld over vijf jaar
zoveel procent van het vervoer groener zal zijn bij De Lijn? Kunt u daar meer uitleg over
geven?

Ik zie dat er heel veel aandacht wordt besteed aan hybride bussen. Dat is momenteel wellicht
de meeste verantwoorde keuze voor het groene vervoer. Zijn er nog andere modi van groen
vervoer zoals de waterstofbussen? Op dit ogenblik is in het actieplan groen vervoer geen
opening gemaakt. Stel dat er voor het verstrijken van de beheersovereenkomst wel een
economisch verantwoorde vorm van een elektrische bus op de markt komt of een
waterstofbus, dan moet het mogelijk zijn dat De Lijn daarop inspeelt. Zij moet immers een
toonaangevende rol spelen om de markt ervan te overtuigen dat het goede voertuigen zijn.
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Tot slot nog een vraag ter verduidelijking van de controle. We zullen jaarlijks de
evaluatierapporten krijgen. Minister, hoe zult u specifiek die streefwaarden controleren en
opvolgen? Wat gebeurt er als die niet worden gehaald? Hebt een stok achter de deur om een
stimulans te geven?

Minister Hilde Crevits: Mevrouw De Ridder, hoe zit de reglementering in verband met het
advies van IF in elkaar? De raad van bestuur keurt een beheersovereenkomst goed. IF geeft
daarop advies. Dan komt het dossier in globo naar de Vlaamse Regering. De Vlaamse
Regering moet kijken of er in het advies een aantal fundamentele zaken staan waardoor ze
een aantal aanpassingen moet doen. Dat is gebeurd. Vervolgens is de definitieve overeen-
komst door de Vlaamse Regering goedgekeurd en tot stand gekomen. Dan komt ze naar het
Vlaams Parlement, waarna ze zal worden getekend door De Lijn en door mezelf.

Het blijft uiteraard een ontwerp tot we onze handtekening hebben gezet. Als ik het heb over
de ontwerpbeheersovereenkomst is dat niet versie 10 van de 100, maar dan is dat de laatste
versie waarop IF haar licht heeft laten schijnen.

Wat betreft de kostendekking en het tariefbeleid verwijs ik naar bladzijde 15. Er staat
letterlijk: “De Lijn werkt binnen de randvoorwaarden zoals opgenomen in het regeerakkoord,
een aantrekkelijk en transparant tariefsysteem uit. Met haar tarieven wil ze zowel de
occasionele reizigers als de ‘heavy users’ tevreden stellen. Daarom houdt De Lijn rekening
met specifieke doelgroepen en met mogelijke differentiatie tussen aangeboden producttypes.
Jaarlijks kan er een voorstel van tariefaanpassing voorgelegd worden.” Tariefdifferentiatie is
dus perfect mogelijk. De Lijn kan dat absoluut doen.

Over de prijselasticiteit zegt de resolutie dat je moet wachten tot na Retibo. Dat staat hier niet
op die manier in. Hier staat dat De Lijn onderzoek voert naar de prijselasticiteit en de wijze
waarop de prijszetting van de verschillende vervoerbewijzen het aankoop- en verplaatsings-
gedrag van de reiziger beïnvloedt. Dat is de aanzet die we geven, maar men mag dat nu ook
al doen. Men mag perfect nu al gaan kijken hoe prijselasticiteit het gedrag kan beïnvloeden.
Het parlement heeft gezegd dat pas uit te rollen na Retibo. Dat is evident, maar dat betekent
niet dat men nu niet al een aantal scenario’s kan bekijken. In het regeerakkoord staat letterlijk
dat men de prijzen mag indexeren. De indexering is de indicator, die nu is toegepast. Dat
betekent niet dat we nu niet kunnen bekijken of we niet op een andere manier de prijzen
kunnen differentiëren en de prijselasticiteit onderzoeken. Daarvoor staat het licht op groen.
Dat moet nu rustig worden bekeken. Dat zal trouwens nodig zijn.

Zo kom ik op de 0,5 procent. Mochten we vinden dat de stijging van de kostendekkingsgraad
‘piece of cake’ is voor het bedrijf De Lijn, dan zouden we dat niet op die manier hebben
geformuleerd, namelijk dat het bedrijf het komende jaar minstens het 0,5 procent-scenario
moet onderzoeken. Ze mogen daarnaast ook andere scenario’s onderzoeken. Voor ons is 0,5
procent belangrijk omdat we dan 2,5 procent hebben op de hele legislatuur. We moeten
bekijken hoe we dat percentage kunnen realiseren. Hoe moeten we daarvoor ingrijpen op de
organisatie, rekening houdend met het feit dat de basismobiliteit niet wordt aangetast? Dat is
voor mij namelijk ook zeer belangrijk. Ik heb het al uit den treure gezegd dat de vraag is: hoe
vul je de basismobiliteit in? Welke instrumenten zet je daarvoor in?

Dan komen we op het derde scenario. Je hebt de belbus en de taxi. Het is de eerste keer dat
dat er op die manier in staat. Dat is geen evidente kwestie. Het is iets wat uitdrukkelijk moet
worden bekeken met de vakbonden. Als je op een bepaald moment een bus vervangt door een
belbus en een belbus vervangt door een taxi, en er komt ruimte vrij, dan moet dat niet als een
stijging van de kostendekkingsgraad worden bekeken, maar moet je de middelen die
vrijkomen, inzetten waar er een tekort aan capaciteit is, om de capaciteit te vergroten. Daar
kun je in een extra aanbod voorzien doordat je op andere fronten op een andere manier werkt.
Misschien zijn we naïef als we denken dat het 0,5 procent per jaar zal zijn.
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Het bedrijf krijgt nu de kans om zo’n onderzoek te doen. Het zal eerst naar de Vlaamse
Regering moeten komen met het 0,5 procent-traject. We zullen kijken hoe ver we daarmee
kunnen springen. Ik heb zelf in mijn uiteenzetting gezegd, en ben erdoor verrast, dat we een
besparingsoperatie hebben gedaan en efficiëntiewinsten hebben geboekt die nog volop aan
het uitrollen zijn. Het is niet omdat we zo een gigantische oefening doen dat die ook een
gigantisch effect heeft. De oorzaak daarvan – wat door iedereen is erkend als pijnpunt – ligt
in het feit dat niet de kostenzijde van De Lijn het probleem is, maar de inkomstenzijde. Dus
moeten we kijken hoe we die inkomsten kunnen doen stijgen binnen de contouren van het
regeerakkoord. Die oefening zal het bedrijf nu maken.

Mevrouw De Ridder stelde een vraag over de huidige investeringsdotatie. De beheers-
overeenkomst gaat altijd uit van constant beleid. Ze gaat ervan uit dat het beleid en de dotatie
constant blijft. Dat moet ook op die manier gebeuren. Daarom zijn de scenario’s in die
context geschreven.

Er is de hele discussie over de gemiddelden. Wanneer is er een probleem? Ik heb u uitgelegd
waarom ik een koele minnaar van gemiddelden op jaarbasis ben, namelijk omdat ik vind dat
je daarmee niet fijnmazig je organisatie kunt bijsturen. Sommigen zeggen dat het gaat over de
vraag wanneer er op een lijn een probleem is. Moet je dan acht nemen, of moet het zestien
worden? Acht is sowieso een probleem. Iemand zei ook dat we op probleemlijnen geen
ingrepen hebben gedaan. Ik heb daar geen zicht op, dat moeten we eens bekijken. Uiteraard
moeten er op probleemlijnen wel ingrepen worden gedaan, maar je moet de juiste keuze
maken. De norm is op acht gezet. Dat werd destijds aanvaard door IF en het zal ook de
komende periode gehanteerd worden, maar we gaan naar een ander tijdperk waar we een
fijnmazig zicht zullen hebben op welke lijnen er op welk moment een onderbezetting is. Dat
is nu nog moeilijk. Men kan steekproeven doen, maar je weet dat niet over de hele lijn.

Ik kom tot de doelstellingen en de formulering ervan. Mevrouw De Ridder zegt dat een goed
uitgebouwd tactisch niveau belangrijk is. Ik ben het daarmee eens. De heer Yvan Verbakel is
hier aanwezig, die dit vanuit het departement opvolgt. We moeten de oefening doen. Als we
een jaarlijkse rapportering doen, lijkt het me goed om een structuur uit te werken waarbij we
met elkaar de afspraak maken op welke manier we gedurende vijf jaar zullen rapporteren.
Dan wordt dat voor mij en voor u leesbaar. Ik ga ervan uit dat De Lijn en het departement
daarover nu gaan praten. Dan krijg je een tactisch niveau dat mee stuurt.

We zijn het eens over Retibo, maar ik vind niet dat het departement Retibo moet installeren.
Dat is een taak van het bedrijf. Het verplaatsingsgedrag wordt door het departement
gemonitord. We hebben nu de beheersovereenkomst. We moeten bekijken hoe we dat in
tabellen zullen gieten die opvolgbaar en begrijpelijk zijn voor de doorsnee mens, waartoe ik
mezelf reken. Dat kan de basis voor rapportering zijn. Dat moeten we de komende maanden
uitwerken, maar eerst moeten we de handtekening zetten onder de beheersovereenkomst.

Mijnheer Peeters, ik noteer de commentaren op IF. Ik ga er niet meer op in. Voor mij is het
van belang dat ik de interpretaties weglaat en zie op welke inhoudelijke zaken ik een
antwoord moet bieden. Het advies van IF is geen perscommuniqué. Het is ook geen advies
dat bedoeld is voor het parlement: het is bedoeld om een dossier voor te bereiden dat naar de
regering gaat en waar jullie recht op inzage op hebben.

De heer Kesteloot kan beter antwoorden op de vraag naar de ritopbrengsten. Ik laat die zaken
liever aan hem over.

Mevrouw Brouwers, Retibo is voor het parlement elementair, maar voor mij en voor het
bedrijf ook. Ook hier is grondigheid belangrijk. Als we sneller zouden kunnen starten, is het
voor mij goed. Er moeten wel zo’n 8000 bussen worden uitgerust met een boordcomputer,
een registratiesysteem. Iedereen moet een chipkaart hebben: de abonnees, de mensen met een
eenmalig ticket, de mensen die gratis rijden. Het is een enorme operatie om uit te voeren. We
doen dat in fases. Dat neemt niet weg dat we tot 2014 moeten wachten op statistisch
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interessant materiaal. We zullen dat materiaal vroeger hebben. De eerste steekproef in
Vlaams-Brabant zal eind dit jaar plaatsvinden. Vanaf 2012 zullen we al de eerste goede
informatie kunnen hebben.

Ik hoor hier vaak kritiek op de abonnementen: “Het is een statistisch cijfer”. De abonne-
mentsgebruikers vormen de eerste groep die wordt aangepakt. Er zit een opbouw in. Ik hoop
dat we door de procedure zullen geraken, want het is een enorm contract dat grondig moet
worden onderzocht. Het is een ambitieuze timing. Resultaten over de betrouwbaarheid van de
cijfers die De Lijn nu hanteert, verwacht ik toch al vroeger dan in 2014.

Er was iemand die vroeg waarom ik maar bleef communiceren over reizigersaantallen als je
weet dat het niet noodzakelijk correct is. Voor mij is er maar één lijn. Er is een systematiek
binnen De Lijn over hoe de reizigersaantallen jaar na jaar berekend worden. Ik vind het maar
elementair dat men die lijn nu aanhoudt tot men de eerste betrouwbare resultaten heeft over
het ticketregistratiesysteem. Tot dan moet de systematiek die wordt gehanteerd, gebruikt
worden. Stel dat de basis verkeerd is en dat het er maar half zo veel zijn. Als de trend stijgt en
je behoudt de systematiek, dan blijft de trend wel stijgend. Ik ben aan het overdrijven met de
vergelijking, maar de trend is er wel. Ik ga ervan uit dat het vrij betrouwbaar is, maar we gaan
dus naar een nieuw systeem.

In het regeerakkoord staat uitdrukkelijk dat er overal MKBA’s zullen gebeuren. Voor
Spartacus is er één beslist beleid.

Mijnheer Roegiers, er is een discussie geweest over de vraag of je een indicatieve lijst bij een
beheersovereenkomst voegt of niet. Voor mij was dat eigenlijk niet nodig. De Lijn heeft een
investeringsprogramma. Het was voor het bedrijf wel belangrijk om te weten waarop het zich
prioritair moest focussen. Je moet wel ergens uit de startblokken geraken. Ik verwijs naar het
Plan 2020 van de Vlaamse Regering. Dat is een leidraad om prioriteiten uit te halen. Er is
veel werk in gekropen. Het is een zeer waardevolle leidraad, waaruit je prioriteiten kunt
distilleren om stappen voorwaarts te zetten.

Collega Jans, u zegt dat de kostendekkingsgraad niet ambitieus genoeg is. Ik hoor anderen
dan weer zeggen dat de kostendekkingsgraad te ambitieus is. Laat De Lijn alstublieft zijn
werk doen. Ik zit op de lijn dat de verhoging van de kostendekkingsgraad met een half
procent per jaar verschrikkelijk ambitieus is. Maar goed, laat ons de oefening maken. De
handschoen is opgenomen. Het is minstens dat scenario. Voor mij mogen ze een scenario
uitwerken om het 5 procent te laten stijgen of 0,4 procent, maar voor de Vlaamse Regering is
die 0,5 procent elementair. Dat betekent 2,5 procent in een legislatuur. We willen echt dat de
energie daarop gefocust wordt. Het gaat ook over interne organisatie-efficiëntie en over van
alles, maar we willen het absoluut zien gebeuren.

Misschien moet de heer Kesteloot ook wat dieper ingaan op de indicatoren woon-werk-
verkeer. We moeten eens nagaan of we misschien een aparte rubriek woonwerk kunnen
maken. Woonwerk is ook voor de Vlaamse Regering een aandachtspunt. Ik heb er geen
probleem mee om het in de rapportering apart te zetten, maar het zit verweven in de
beheersovereenkomst.

Ik denk dat de lijst met snelbusconcepten als bijlage is toegevoegd. Er wordt een potentiële
inschatting gemaakt. Er wordt nagegaan hoe het een nuttig instrument kan worden.

De Lijn heeft een globale MKBA laten uitvoeren op het masterplan 2020. We zouden moeten
komen tot een MKBA-instrument dat aanvaard wordt over de beleidsdomeinen heen. Er is
binnen het departement overleg met alle organisaties om na te gaan hoe men kan komen tot
een systematiek die projectgebonden aanvaardbaar kan zijn en waarover alle organisaties het
eens zijn. Er wordt aan gewerkt.

Collega Roegiers heeft een aantal dingen aangehaald waar hij ‘non’ tegen zegt. Ik bekijk het
liever van de ‘oui’-kant. Ik onderzoek liever hoe we de kostendekkingsgraad kunnen doen
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stijgen. Ik ben het wel eens met een aantal uitgangspunten. Comfort en dienstverlening zijn
evident. Als je inboet op je comfort en dienstverlening, dan lopen de mensen weg. Het is een
paradox om te zeggen dat je daarop zou besparen om je kostendekkingsgraad te verhogen.
Het lijkt me onmogelijk dat mensen het openbaar vervoer zouden nemen als er minder
comfort en dienstverlening zou zijn. Ook basismobiliteit is voor mij bijzonder belangrijk,
maar we moeten eens nagaan hoe we dat invullen. Investeringen zijn evident. Er is een
investeringstraject, maar altijd binnen de budgettaire mogelijkheden. Het beschikbare budget
zal altijd een randvoorwaarde zijn om te werken.

De vorige beheersovereenkomst had een aantal parameters rond doorstroming. Ik was
eigenlijk totaal niet gelukkig met de resultaten na zoveel jaren beleid inzake doorstroming. Ik
heb dat ook gezegd in deze commissie. Voor mij zijn de miljoenen die geïnvesteerd worden,
absoluut niet relevant. Elk jaar tien projecten hebben, is voor mij ook niet relevant. Wat mij
interesseert, is wat we uitvoeren op het terrein. Het staat niet op die manier in de
beheersovereenkomst, maar we gaan naar een investeringsprogramma ‘doorstroming’, zoals
er een investeringsprogramma in de wegen is, in de scheepvaart enzovoort. Dan heb je ook
het engagement van de lokale besturen, want je neemt altijd een beslissing op iemands grond.

Een zeer belangrijk aandachtspunt is de doorstroming, niet alleen via de busbanen maar ook
via de verkeerslichtenbeïnvloeding. Er zijn succesvolle kusttramtestritten geweest. In Leuven
zijn er ook testen. Voor mij zijn 2011 en 2012 ook jaren van realisaties waar we keuzes
zullen moeten maken. Uiteraard moet het niet zo zijn dat elke bus elk verkeerslicht in
Vlaanderen kan bedienen.

We moeten daar wel verstandige keuzes in maken. Als de buschauffeur de lichten kan
bedienen tijdens het spitsuur op een grote as, dan kan dat een voordeel zijn voor het ander
verkeer. Bij geschakelde lichten, zoals op de A12, kan dat echter negatief zijn. Dat is dus niet
mogelijk op alle punten. Daarom is die samenwerking met het AWV bijzonder belangrijk.

Over de overbezette lijnen heb ik al uitleg gegeven. Uiteraard is het frustrerend. Ik ben ook
blij dat de meesten erkennen dat er overbezette lijnen bestaan. Hopelijk kunnen we daar in de
toekomst op ingrijpen.

Mevrouw Van den Eynde zegt dat armoedebestrijding geen kerntaak is van De Lijn. Ik kan
alleen zeggen dat we daarover van mening verschillen. Voor mij is dat wel een kerntaak.
Mevrouw Brouwers heeft gezegd dat het voor haar ook een kerntaak is. Voor de Vlaamse
overheid is het een kerntaak in alles wat ze doet. Ik aanvaard wel de kritiek dat de zaak wat
algemeen beschreven is. Dat is juist. Ik denk echter dat jaar na jaar zal blijken op welke
manieren De Lijn daarmee kan omgaan. Het is trouwens een bijzonder moeilijke
problematiek. Armoedebestrijding gaat om veel meer dan een gratis aanbod. Ik was enorm
verrast dat mensen een bus niet durven te nemen omdat ze niet weten hoe dat allemaal werkt.
We moeten in dat verband een aantal trajecten uitwerken.

Er waren vragen over het verkeersveiligheidsplan en de stiptheid. Ik stel voor dat de heer
Kesteloot daarop antwoordt. Hetzelfde geldt voor minder hinder.

Wat de samenwerking betreft, wordt de overeenkomst uiteraard gesloten tussen de Vlaamse
Regering en de Lijn en niet tussen de Vlaamse Regering en de exploitanten. Als er klachten
zijn over de rij- en rusttijden, dan gaat het over contractopvolging. Voor ons is het van belang
dat de contracten die worden afgesloten, vallen onder dezelfde voorwaarden.

De heer van Rouveroij, de heer de Kort en andere collega’s hebben veel aandacht besteed aan
de samenwerking met de gemeenten. De passage lijkt beperkt. Ik heb hier al een paar keer
bevestigd dat de samenwerking met de gemeenten voor mij bijzonder cruciaal zijn in de
toekomst. Daarnaast vind ik echter niet dat het de gemeenten zijn die beslissen waar de bus
rijdt. De bus wordt betaald door De Lijn. Men kan echter geen fatsoenlijk gemeentelijk beleid
voeren als de gemeenten er niet achter staan. Ik zie dat er toch inspanningen gebeuren. Ik
denk dat de tevredenheidsmeting, die nu wordt aangekondigd, cruciaal is, voor zover er
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natuurlijk iets mee wordt gedaan. We zullen de vragen opstellen. Die meting zal in 2011
gebeuren en kan dan als nulmeting gelden. Daarvoor moeten we natuurlijk zeer goed
afbakenen wat gemeenten willen verwachten van het bedrijf. Dat is een discussie die we eens
moeten voeren met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

De heer de Kort heeft een aantal interessante beschouwingen gemaakt.

Over de bus op het water hoor ik van de directeur-generaal dat de kostendekkingsgraad 1
procent is. Dat was een probleem bij het testproject dat ooit werd uitgevoerd. Misschien kan
hij wat extra uitleg geven.

Bij het pact tussen de lokale besturen en De Lijn denk ik dat we vooral moeten kijken hoe we
die bevraging uitvoeren, waar de knelpunten zitten en zien of we de bestaande
overlegprocedures moeten bijsturen. Er bestaan immers al heel wat overlegprocedures. Ik
denk dat we eerst de resultaten van de bevraging moeten afwachten.

Mijnheer Penris, u hebt vooral een opmerking over de Inspectie van Financiën gemaakt. Ik
heb mijn uiteenzetting daarover gegeven.

Mevrouw Smaers, ik verwijs naar wat ik al heb gezegd. Ik denk dat we dat misschien in de
rapportering moeten opnemen.

Voor mij is cambio wel een elementaire taak. De heer Kesteloot kan daarover misschien nog
wat uitleg geven. Een van de leden heeft gezegd dat De Lijn alleen maar bezig moet zijn met
de bussen. Ik denk dat het mevrouw Brouwers was die zei dat het juist goed was dat De Lijn
een bredere kijk heeft. Voor mij is dat wel van belang. We hebben hier een discussie gehad
over de promotie voor cambio. Het is goed te weten welk publiek er voor cambio is en op
welke manier men de range moet uitbreiden. Een grote affiche langs de snelwegen om
mensen aan te zetten te carpoolen of gebruik te maken van cambio, dat is iets anders. We
moeten nagaan hoe we dat doen. Daaraan besteedt De Lijn wel aandacht.

Wat me wel zorgen baart, is een bericht dat carpoolen erop achteruit gaat. Dat geldt niet voor
Vlaanderen. Het bericht komt van ergens anders. We moeten daar alert voor zijn. Voorlopig
noteer ik vooral veel vragen naar extra carpoolparkings en om er wel veel in te investeren.
Dat is een tendens die we ook in de gaten moeten houden.

Het actieplan groen vervoer is het allereerste actieplan in dat verband. Ik ben het ermee eens
dat De Lijn een voortrekkersrol moet durven spelen als het gaat om nieuwe manieren om te
rijden. Het gaat niet alleen om ecodriving, maar ook over het gebruik van andere
brandstoffen. We moeten dat natuurlijk doen op een manier die kostprijsverantwoord is. We
hebben een aantal experimenten uitgevoerd. Er zijn allerlei nieuwe zaken die op ons
afkomen. Ik denk dat het echt wel de bedoeling is om daar ook vooruitgang in te boeken in de
komende vijf jaar.

Voorzitter, met uw permissie zou ik nu het woord willen geven aan de heer Kesteloot.

De heer Roger Kesteloot: Ik denk dat een aantal technische vragen wat uitleg behoeven. Uit
een andere presentatie heb ik één slide gehaald in verband met de klantentevredenheids-
metingen die we om de twee jaar houden. Ik wil even uitleggen hoe het nu zit met die 80 en
70 procent. Om de twee jaar houden we een grondige tevredenheidsmeting bij een paar
duizenden klanten op basis van interviews. Het doel is om de volgende twee jaar niet alleen
een onderscheid te maken inzake de tevredenheid van de klanten, maar ook om na te gaan
welke factoren ze heel belangrijk vinden. Zoals minister Crevits heeft gezegd, kan men in alle
tevredenheidsonderzoeken merken dat als men naar de tevredenheid vraagt over de
dienstverlening in het algemeen van, bijvoorbeeld, het grootwarenhuis, die altijd hoger ligt
dan indien men vragen stelt over de vriendelijkheid van de kassiersters, over de tevredenheid
over de mate waarin de rekken worden aangevuld. Dat maakt dat we al sinds een aantal jaren
een normering hebben vastgelegd. Met betrekking tot de algemene tevredenheid streven we
naar minstens 80 procent zeer tevreden en tevreden klanten. Voor de specifieke factoren, de
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prioritaire factoren, die het zwaarst doorwegen in de tevredenheid van de klant, willen we
minstens 70 procent tevreden en zeer tevreden klanten. Voor de minder prioritaire factoren,
die minder zwaar doorwegen voor de klant, stellen we ons ‘tevreden’ met een norm van 60
procent. Daardoor kunnen we ons toespitsen op die heel specifieke factoren die door de klant
zeer belangrijk worden gevonden.

In de beheersovereenkomst zijn de dingen waarnaar verwezen wordt de prioritaire, specifieke
factoren die uit de klantentevredenheidsmeting 2010 zijn gekomen. Dat zijn dus die factoren
waarvoor de norm minstens op 70 procent wordt gesteld voor de zeer tevreden en tevreden
klanten. Wij hanteren ook een ondergrens, want het komt er niet alleen op aan om ‘heel
tevreden’ en ‘tevreden’ klanten te hebben, we moeten ook in de gaten houden dat we niet
polariseren en we ook heel veel ‘ontevreden’ klanten hebben. Daarop slaat de andere
normering, die van x procent ‘ontevreden’ of ‘heel ontevreden’ klanten. U ziet een grafiek
waarop de kwadranten worden voorgesteld van de manier waarop we bepalen wat we als
prioritaire factoren en als minder prioritaire factoren hanteren. Het is een systematiek die we
al een aantal jaren gebruiken en nu nogmaals bevestigd wordt in de beheersovereenkomst,
met dien verstande dat we om de twee jaar nagaan of er verschuivingen zijn in wat de klant
zelf al dan niet prioritair vindt.

De bezettingsgraad werd bij de invoering van de basismobiliteit in de periode 2000-2006
afgesproken met de toenmalige inspecteur-generaal van Financiën, Jaak De Wachter. Hij is
intussen met pensioen. Toen hebben we de afspraak gemaakt om het gemiddelde van acht
reizigers per rit te gebruiken voor de reguliere lijnen, dat zijn de lijnen met vaste lijndiensten.
Dat heeft voor- en nadelen, maar belangrijk is dat die acht reizigers voor ons een knipperlicht
vormen in het onderzoek naar problemen op een bepaalde lijn, want dan komt aan het licht of
er een algemeen probleem is van een heel laag gemiddelde over de volledige duurtijd en het
volledige traject, of dat het op die lijnen zou volstaan om te werken met een aantal
functionele spitsritten omdat de bezetting tijdens de spits heel hoog is, maar de daluren heel
laag. We kunnen ook bekijken op welke tracéonderdelen van de lijn het goed zit en op welke
minder goed. Dat gemiddelde van acht reizigers fungeert nog altijd als een knipperlicht om er
een diepgaander onderzoek aan te wijden.

Voor de belbussen gaan we uit van een soortgelijk onderzoek op het ogenblik dat we merken
dat er van het mogelijke aantal ritten van een belbus op jaarbasis minder dan de helft
daadwerkelijk worden aangevraagd. Op dat moment voldoet het aantal voor ons niet aan een
minimale bezetting en onderzoeken we of we kunnen optimaliseren.

Mevrouw De Ridder, het klopt dat we deze oefening voor de eerste keer hebben gemaakt in
2006 en een tweede keer in 2008. In het licht van de besparingen zijn we er in 2010 nog eens
met de fijne kam doorgegaan. Als u van bepaalde lijnen de indruk zou hebben dat er niets
mee is gebeurd, dan mag u die ons blijven bezorgen.

Ik wil er ook nog eens op wijzen dat alles wat we doen na één of twee jaar wordt geëvalueerd
door een openbaarvervoerscommissie waarin niet alleen wij de dienst uitmaken, maar ook de
lokale besturen. Er komt ook een advies van TreinTramBus bij kijken en uiteindelijk ook een
advies van een aan De Lijn externe auditor. Die convenantsystematiek zullen we in elk geval
behouden.

Ik kom tot de leeftijd van de voertuigen. Op dit ogenblik is de leeftijdsbepaling zelfs
opgenomen in het besluit betreffende de exploitatie en de tarieven. Ze zijn voor wat de
bussen betreft, gebaseerd op een oefening die een aantal jaren geleden werd gemaakt over de
optimale gemiddelde leeftijd van het voertuigenpark in termen van de onderhoudskosten die
daarmee samenhangen. Vanaf een bepaalde leeftijd wordt een bus immers heel wat duurder
in onderhoud en dan wordt er beter geïnvesteerd in nieuw materiaal, nog los van de
problematiek van het comfort van de reiziger. De opmerking van de heer van Rouveroij is
natuurlijk juist dat er ook in de bussector evoluties zijn op het vlak van comfort en van de
manier waarop de dienstverlening kan gebeuren.



Commissievergadering nr. C98 – OPE9 (2010-2011) – 13 januari 201146

De problematiek van de trams hangt inderdaad samen met de capaciteit. Tien jaar geleden
dachten we dat we een aantal oudere trams sneller zouden kunnen vervangen door de nieuwe
hermelijntrams. Wegens de problemen met de capaciteit zijn we echter verplicht geweest om
een aantal oudere trams in gebruik te houden. De meeste van die oudere trams hebben
ondertussen een – om het in vliegtuigtermen uit te drukken: – ‘midlife update’ gekregen. In
de bepaling van de leeftijd van onze voertuigen wordt nu echter alleen rekening gehouden
met het bouwjaar, niet met het al dan niet gemoderniseerd zijn. Daar moeten we in de
toekomst zeker ook rekening mee houden.

Ik wil erop wijzen dat er op dit moment een belangrijke aanbestedingsprocedure loopt voor
het aanschaffen van een groot contigent nieuwe trams en nieuwe bussen, waarbij er voor het
eerst sprake zou zijn van 40 metertrams, voor zowel Gent als Antwerpen. We hopen daarmee
stappen vooruit te zetten inzake de capaciteitsproblemen. De huidige hermelijntrams die in
Gent en Antwerpen, en soms ook aan de kust rijden, hebben een lengte van 30 meter. In
Antwerpen zou de tram ingezet kunnen worden in de premetro omdat de perrons daar lang
genoeg zijn.

Voor de onderbezette lijnen zijn er dus de gebiedsevaluaties.

Wat het woon-werkverkeer betreft, kan ik er volledig inkomen dat we proberen een rappor-
tering op te stellen dat een apart deel over woon-werkverkeer bevat. Ik wil hier wel twee
kanttekeningen bij maken. Er wordt opgemerkt dat er weinig in staat over de aandacht die er
aan woon-werkverkeer wordt besteed, maar op dit ogenblik kennen we in de beoordeling en
in de prioriteitstelling van onze netmanagementprojecten al een bijkomend gewicht toe aan
het potentieel dat we kunnen terugbrengen op het woon-werkverkeer. We vergelijken
eenzelfde type van bediening in gebied A en in gebied B met elkaar, en als het ene vooral
gericht is op recreatief verkeer en het andere vooral op woon-werkverkeer, zal het laatste
hoger in de prioriteitenorde komen te staan. Dat is zeker een systematiek die we willen
behouden. We scoren helaas nog altijd laag in het woon-werkverkeer voor het bedienen van
de meer perifere bedrijventerreinen, maar men vergeet soms te gemakkelijk dat er nog altijd
heel wat dienstverleningstewerkstelling in de grote stedelijke centra plaatsvindt. Daar kunnen
we uiteraard wel beter scoren.

Er werden vragen gesteld over de realtime informatieborden en er werd gevraagd wat
operationele borden zijn. Het klopt dat we er niet het aantal dagen operationaliteit bij hebben
geschreven. Het moet inderdaad onze bekommernis zijn dat als we dingen installeren, ze ook
naar behoren moeten werken. Als dat niet het geval is, hebben onze klanten er ook niet veel
aan. We zullen natuurlijk geen borden installeren omdat wij er blij mee zijn dat ze er gewoon
staan, zonder ons er daarna nog iets van aan te trekken. Misschien werd de bezorgdheid van
de inspecteur van financiën ingegeven door een aantal recente problemen met de nieuwste
realtime informatieborden die zowel aan de kust, in Gent als in Antwerpen worden
geïnstalleerd. Die problemen zouden nu van de baan moeten zijn.

Inzake de samenwerking met de exploitanten is het inderdaad zo dat er in de beheersovereen-
komst wordt verwezen naar zowel de fiftyfifty verhouding als naar de arbeidsvoorwaarden
van de chauffeurs bij de exploitanten. In overeenstemming met de vakorganisaties aan de ene
kant en met de federatie van de autocar- en autobusondernemingen aan de andere kant,
hebben we een aantal jaren geleden de oprichting meegemaakt van een paritair beheerd
inspectieorgaan. Het heet VIA-SOC en heeft als uitdrukkelijke opdracht de inspectie van de
arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs bij de exploitanten. Dat
bestaat dus en het werkt los van De Lijn omdat wij contractgever zijn bij de exploitanten. Er
wordt ook jaarlijks gerapporteerd aan de raad van bestuur van De Lijn.

Dan is er de bekommernis over het partnerschap met de lokale besturen. Dat is een signaal
dat zeer luid en duidelijk en zeer openlijk wordt gegeven. U kunt ervan op aan dat ik dat ter
harte neem. Ik ben nu al even in dienst en in 2010 heb ik het grootste deel van mijn aandacht
besteed aan de onderhandelingen over de beheersovereenkomst en de besparingen die er
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moesten worden gerealiseerd, maar op dit ogenblik ben ik uitgenodigd door alle
burgemeesters van de centrumsteden om er op bezoek te gaan en om, voor zover dat nog niet
gebeurd is, met hen kennis te maken. Dat doe ik overigens met de directeur van de entiteit die
die centrumsteden bedient. Ik plan de eerstkomende maanden dus een ronde van de Vlaamse
centrumsteden. Ook is er overleg gepland met de VVSG om knelpunten, als die er zouden
zijn, nader te bekijken.

De heer de Kort wijst erop dat de rand niet hetzelfde is als het platteland. Dat klopt uiteraard.
Dat is zeker een van de elementen die we mee in overweging willen nemen bij die
gebiedsevaluaties. Anderzijds zijn we, als het echt gaat over de loutere normering van
basismobiliteit, ook gebonden door wat in het decreet en het besluit staat. Daarin wordt de
normering verbonden aan het karakter van het gebied, zoals bepaald door het ruimtelijk
structuurplan enerzijds en de afbakening van de stedelijke gebieden anderzijds. We hebben
gemerkt dat bij die afbakeningsprocedures de figuur van het randstedelijk gebied bijna overal
is verlaten. In veel gevallen is bij die afbakening van stedelijke gebieden een keuze gemaakt:
ofwel behoort men tot het stedelijk gebied, ofwel behoort men tot het buitengebied. Dat
maakt dat we in die normering van basismobiliteit een nuance bijna verloren zijn. Dat is
echter zeker een aandachtspunt.

Met betrekking tot het groen openbaar vervoer wordt er in de beheersovereenkomst verwezen
naar het feit dat we momenteel een oefening aan het maken zijn om de ecologische
voetafdruk van De Lijn te bepalen, in de totaliteit en in de diverse aspecten. Die oefening is
bijna afgerond. Die voetafdruk zullen we als nulmeting gebruiken om te bekijken hoe we
stapsgewijs vooruit kunnen gaan. Ook bestaat er binnen de wereldorganisatie van
openbaarvervoerbedrijven een charter met betrekking tot maatschappelijk verantwoord
ondernemen dat we hebben ondertekend en waaruit we ook een aantal indicatoren zullen
putten. Dat is momenteel ook in opbouw, maar we zullen dat zeker honoreren.

Wat de gebruikte technologieën betreft, heeft men gelijk als men stelt dat het gebruik van
hybride bussen economisch gezien het meest geschikt is om meteen op in te zetten. Met de
bestellingen die nu lopen, zullen we een van de Europese koplopers zijn als het gaat over het
gebruik van hybride bussen als onderdeel van de vloot, en dat niet als test, maar echt in
exploitatie. We zetten daar voort op in, maar dat neemt inderdaad niet weg dat we ook andere
technologieën in het oog houden. Wat zich aandient met betrekking tot de pure elektrische
tractie voor andere dingen dan trams, zullen we ook in de gaten houden. De Vlaamse
busconstructeurs, die zelf ook geïnteresseerd zijn in die ontwikkelingen, kloppen bij ons aan
en vinden een welwillend oor als ze investeringen willen doen in die richting. Zo kan ik
zeggen dat er momenteel een projectvoorstel in de maak is met betrekking tot waterstof-
bussen van de tweede generatie, of ondertussen van de derde generatie. Dat bevindt zich in
een embryonale fase. We hopen dat we daar cofinanciering voor zullen kunnen krijgen vanuit
innovatiegerichte onderdelen van wat de Vlaamse Regering doet.

Hetzelfde geldt voor de biobrandstoffen. Daar hebben we al proeven mee gedaan. Dat is
technisch perfect haalbaar. Het enige probleem dat we daarmee momenteel hebben, is dat het
zeer moeilijk is om er zeker van te zijn of de brandstoffen die we aankopen, wel
duurzaamheidsbevorderend werken. Dat is natuurlijk alom bekend. We wachten eigenlijk
enigszins de Europese certificering af om op dat punt stappen voorwaarts te zetten.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Wanneer worden de Brusselse gebruikers betrokken bij de
uitrol van Retibo? Worden ze daar gewoon samen met de rest bij betrokken, naargelang de
vraag of ze een abonnement of een ticket hebben? De MIVB heeft ter zake immers al
proefprojecten lopen. Worden ze betrokken bij het begin van de projecten?

De heer Roger Kesteloot: Op dit ogenblik is bij de MIVB de MOBIB-kaart al in gebruik.
Precies daarom zullen we eerst in Vlaams-Brabant ons pilootproject uitrollen. Bij ons eigen
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personeel en bij een beperkt aantal mensen zullen we in 2011 al die kaarten uitrollen. In een
eerste fase zullen die zelfs uitsluitend op de bussen en in de metro van de MIVB worden
gebruikt, omdat daar de uitleesapparatuur al voorhanden is. We gaan dus eigenlijk een
livetest doen van onze kaarten op de apparatuur van de MIVB. Op dat vlak zullen de
integratie en het overstappen tussen de diverse netten het belangrijkst zijn, en dus komt
Vlaams-Brabant, en dan met name de lijnen die van en naar Brussel gaan, eerst aan de beurt
bij de uitrol van het registratiesysteem.

De voorzitter: En als het experiment loopt, zullen we eens kijken.

Collega’s, indien u eventuele initiatieven wilt nemen: de afsluittermijn is 21 december, zoals
u weet. Als er binnen de drie maanden geen reactie is, zal de regering deze
beheersovereenkomst tekenen.

Met redenen omklede moties

De voorzitter: Door de heer Peeters en door mevrouw De Ridder en de heren van Rouveroij
en Keulen werden tot besluit van deze interpellatie met redenen omklede moties
aangekondigd. Ze moeten zijn ingediend uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag volgend
op de sluiting van de vergadering.

Het incident is gesloten.

■ 

Interpellatie van de heer Jan Penris tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van
Mobiliteit en Openbare Werken, over de aanhoudende problemen met de lopende en
geplande ontpolderingsprojecten in de Prosperpolder en de Willem-Leopoldpolder
- 59 (2010-2011)

Interpellatie van de heer Jan Penris tot de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid, over de verdere verbetering van de bevaarbaarheid van de
Westerschelde
- 64 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens tot de heer Kris Peeters, minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, over een verdere verbetering van de maritieme
toegankelijkheid van Antwerpen en de consequenties van de uitblijvende maatregelen
inzake natuurlijkheid en veiligheid uit de bestaande Scheldeverdragen
- 833 (2010-2011)

Vraag om uitleg van mevrouw Annick De Ridder tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over een betere toegankelijkheid voor
grote schepen in de Antwerpse haven
- 843 (2010-2011)

De voorzitter: Het antwoord wordt gegeven door minister Crevits.

De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: Voorzitter, in de loop van december zijn we inderdaad geconfronteerd
met twee gegevens die op het eerste gezicht verschillen, maar toch met elkaar te maken
hebben. Minister, er was de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde,
die uw Vlaamse Regering oplegt de werken waarmee ze was begonnen in de Prosperpolder
onmiddellijk stil te leggen. Een van de belanghebbenden had daarom gevraagd. De rechtbank
oordeelde dat de werken die daar sinds 16 augustus van vorig jaar werden uitgevoerd,
helemaal niet dringend waren. Ook was de rechtbank van oordeel dat er nog een juridisch
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hogere rechtsinstantie zich ten gronde over dit dossier aan het beraden was, namelijk de Raad
van State.

De leden die het dossier van de Scheldeverdiepingen en alles wat daarbij komt, van nabij
volgen, weten waarover het gaat. In het kader van de Scheldeverdragen zijn een aantal
mensen van mening dat sommige poldergebieden op vrij korte termijn moeten worden
ontpolderd. Op Nederlands grondgebied gaat het om de Hedwigepolder, en op Vlaams
grondgebied gaat het om de Prosperpolder.

De Vlaming die eigenaar van de Hedwigepolder is, heeft daar bezwaar tegen aangetekend.
Wij zijn allemaal aanhangers van de rechtsstaat en wij willen allemaal het verloop van de
rechtsprocedure afwachten. De Nederlandse regering heeft deze Vlaming nu echter ook
politiek gelijk gegeven. De nieuwe Nederlandse regering heeft laten weten dat het volgens
haar niet nodig is in het kader van de Scheldeverdragen onmiddellijk tot de ontpoldering van
de Hedwigepolder op Zeeuws grondgebied over te gaan. Volgens de Nederlandse regering
zijn er alternatieve mogelijkheden. Dit sterkt de man, misschien niet ten onrechte, natuurlijk
in zijn argumentatie tegen de Vlaamse Regering, in casu tegen de administratie van de
minister.

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

Daarnaast loopt in West-Vlaanderen een gelijkaardig dossier. In het kader van de
natuurlijkheid is het de bedoeling Het Zwin uit te breiden. Hiervoor zou 86 hectare
poldergrond moeten worden ontpolderd. Hierdoor zou de overblijvende poldergrond een
verziltingsrisico lopen.

Minister, gezien het vonnis van de rechtbank van Dendermonde zou ik u om een reactie
willen vragen. U zult hier politiek gevolg aan moeten geven. Ik neem aan dat het uw
bedoeling is de werkzaamheden aan de Prosperpolder sine die op te schorten. Welke
beleidsmatige stappen zult u zetten in verband met het gelijkaardige dossier van de Willem-
Leopoldpolder in de buurt van Het Zwin? Welke lessen trekt u uit de uitspraak van de rechter
in Dendermonde?

Mijn tweede interpellatie sluit hier nauw bij aan. De heer Bruyninckx, de CEO van het
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en geen onbekende in deze commissie, heeft tien
dagen geleden de goede jaarcijfers van zijn en onze haven bekendgemaakt. Tijdens die
presentatie heeft hij de bedenking gemaakt dat die cijfers niet zomaar ontstaan. Indien we die
cijfers willen blijven evenaren, zullen we met betrekking tot de bevaarbaarheid van de
Schelde bijkomende inspanningen moeten leveren.

Onlangs hebben we een tijongebonden diepgang van 13,1 meter verkregen. De ene was daar
al blijer mee dan de andere. De huidige generatie schepen vraagt echter om nog meer
diepgang. Eigenlijk wisten we dat tien jaar geleden ook al. Toen kon hierover geen politieke
consensus worden gevonden. Misschien is dat nu wel mogelijk. De heer Bruyninckx heeft in
elk geval al een onderbouwde voorzet gegeven.

De heer Bruyninckx wil in dit verband niet over een vierde Scheldeverdieping spreken. Dat
ligt immers, zeker ten aanzien van de Zeeuwse bevolking, bijzonder gevoelig. Bovendien zijn
het binnenkort provinciale verkiezingen in Zeeland. In het licht daarvan worden allerlei
politieke manoeuvres uitgevoerd. Dat is die mensen gegund.

Volgens de heer Bruyninckx zouden we op zeer korte termijn en zonder al te grote kosten of
diepgaande ingrepen een aantal verbetermaatregelen moeten kunnen nemen. Die nieuwe
generatie containerschepen wordt momenteel gebouwd. Een aantal schepen is al in de vaart.
Het gaat om de ultra large container ships (ULCS’s). Die schepen hebben een vermogen van
18.000 20-foot equivalent units (TEU). Vroeger lag de gangbare norm rond 11.000 TEU. Als
we eens een schip met 14.000 TEU konden ontvangen, schreven we letterlijk en figuurlijk
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naar de krant. Nu komen schepen met 18.000 TEU in de vaart. We moeten die schepen ook
zo vlot mogelijk kunnen ontvangen.

Een aantal technische maatregelen zouden het opstomen van die schepen naar Antwerpen
mogelijk maken. De heer Bruyninckx heeft een aantal van die maatregelen aangebracht. Ik
wil ze hier ook even vermelden en bij de minister polsen of ze het mogelijk acht die
maatregelen ten uitvoer te brengen.

Een eerste maatregel zou erin bestaan dat onze loodsdiensten beter gebruik zouden maken
van de hen ter beschikking gestelde elektronische beloodsingsapparatuur. Misschien kan die
apparatuur zelfs nog in een verbeterde vorm ter beschikking worden gesteld. Hierdoor zou de
huidige kielspeling nog kunnen worden verlaagd.

De kielspeling is de ruimte tussen de kiel en de bodem van de rivier. Wie de kielspeling
verlaagt, neemt natuurlijk risico’s. Het is niet vanzelfsprekend een lage kielspeling aan te
houden. De persoon die het schip loodst, moet dit vrij goed in de gaten kunnen houden. Dit
zou met de huidige apparatuur mogelijk moeten zijn. Met de apparatuur van de volgende
generatie, die nu wordt opgeleverd, zal dit zeker mogelijk zijn.

Minister, bent u bereid onze beloodsingsdiensten die apparatuur te verschaffen? Wilt u de
loodsen toestaan op de kielspeling in te korten?

De heer Bruyninckx suggereert eveneens dat een aantal hinderlijke drempels zouden worden
weggebaggerd. Het betreft hier niet echt een ingrijpende maatregel. Die werkzaamheden
kunnen vrij snel worden uitgevoerd. Hiervoor kan tevens een breed maatschappelijk
draagvlak worden gevonden.

Minister, bent u bereid op deze vraag in te gaan? Indien u nu iets in verband met de
bevaarbaarheid onderneemt, zult u minstens overleg met de Nederlandse overheid moeten
plegen. De Nederlanders bevinden zich momenteel echter in een moeilijke electorale fase. De
provinciale verkiezingen weken in elke provincie, maar in het bijzonder in Zeeland, de
nodige commotie los.

De heer Bruyninckx heeft zijn suggesties heel voorzichtig naar voren gebracht. Hij heeft
uitdrukkelijk gezegd dat hij het niet over een algemene vierde Scheldeverdieping wil hebben.
Desondanks heeft de heer Koppejan van de CDA-fractie in Zeeland onmiddellijk in de lokale
media verklaard dat dit voor de Zeeuwen totaal onaanvaardbaar is. Hier kan geen enkele
sprake van zijn.

De Zeeuwen zijn deze mening toegedaan omdat ze nog altijd met het trauma van de grote
overstromingen zitten. Ze vrezen dat maatregelen die de bevaarbaarheid van de Schelde
moeten verbeteren, automatisch met ontpolderingsactiviteiten gepaard gaan.

Dat is een beetje onze eigen fout. We hebben hier de verdragteksten onduidelijkheid over
laten bestaan. Indien de verdragen letterlijk zouden worden geïnterpreteerd, zouden we
effectief gedwongen zijn tot de ontpoldering van voor Zeeland belangrijke poldergebieden
over te gaan. Volgens mij hoeft dat niet. De Nederlandse regering heeft dit overigens zeer fijn
aangevoeld. Volgens de Nederlandse regering zijn de verdragen voor interpretatie vatbaar en
kunnen op andere plaatsen mitigerende maatregelen worden genomen. De natuurlijkheid van
de Schelde kan ook zonder ontpolderingen worden gewaarborgd. In Zeeland worden de
verdragen echter niet op deze manier bekeken.

Minister, ik denk dat u op een zeer voorzichtige en diplomatische manier naar de
Nederlanders zult moeten stappen. Het lijkt me dan ook een goede zaak beide dossiers te
koppelen. Mijn vraag is dan ook of u onze boodschap wilt uitdragen. We willen de
bevaarbaarheid van de Schelde verbeteren. Hiervoor moeten we een aantal zeer concrete en
niet-ingrijpende maatregelen nemen. We willen de kielspeling verbeteren en een aantal
hinderlijke drempels wegwerken. Voorlopig is dat alles.
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Wat de ontpolderingen betreft, heeft de rechtbank beslist dat deze werkzaamheden niet
hoogdringend zijn. We zouden op dit vlak dan ook best enige terughoudendheid aan de dag
leggen. U zou de Nederlandse regering het signaal kunnen geven dat we bereid zijn hun
argumenten, waaruit zou moeten blijken dat een ontpoldering niet nodig is, te onderzoeken en
eventueel in rekening te brengen.

Ik denk dat de Vlaamse Regering de Nederlandse regering al voldoende tegen de schenen
heeft geschopt door de oppositie in de Brakke Grond een podium te verschaffen. Ik vind dat
we verdere diplomatieke rellen moeten vermijden. We moeten dit op een rustige en
standvastige wijze aanpakken. U doet dit trouwens af en toe. U hebt in Terneuzen iets
binnengehaald waar de Gentenaren zeer blij mee zijn. Maar dat bewijst dat het Vlaams-
Nederlandse overleg tot gunstige resultaten kan leiden.

Minister, bent u bereid om de piste die de heer Bruyninckx aanreikt, mee te bewandelen en in
het dossier van de ontpoldering, gelet op het vonnis van Dendermonde, terughoudender te
worden dan in het verleden het geval was?

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: De aanleiding van mijn vraag om uitleg was dezelfde, namelijk de
uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde, die stelt dat er geen
hoogdringendheid is bij de huidige ontpoldering en dat we gerust het arrest van de Raad van
State kunnen afwachten.

Langs de andere kant is er politiek verzet tegen de ontpoldering van een van de projecten die
nochtans essentieel deel uitmaakt van het natuurluik van de ontwikkelingsschets en van onze
Scheldeverdragen.

Ten derde zijn er de uitspraken van havenbaas Bruyninckx, die het in een ‘flou artistique’
heeft over de maatregelen om het vaarcomfort op de Schelde te verhogen. Ik spreek van ‘flou
artistique’ omdat hij uitdrukkelijk niet wil spreken van een verdere verdieping of een vierde
verdieping. Hij heeft het over maatregelen om het comfort op de Schelde te verhogen,
waarbij hij wijst op wat collega Penris al heeft gezegd, namelijk het spelen met de
kielspeling, via de elektronische apparatuur. Die zou het mogelijk moeten maken om,
ondanks een kleinere kielspeling, toch even veilig de af- en opvaart, van en naar Antwerpen,
te kunnen uitvoeren. Daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Maar wat hij bedoelt
met ‘selectief baggeren’ en dergelijke, is minder duidelijk.

De vraag stelt zich of dergelijke nieuwe maatregelen omtrent maritieme toegang kunnen
worden uitgevoerd binnen de huidige Scheldeverdragen. Een andere vraag is in welke mate
de huidige verdragen correct worden uitgevoerd. Want naast dat belangrijke luik van
toegankelijkheid, is er een even belangrijk luik van veiligheid en natuurlijkheid waar we niet
op schema zitten. Er was in die verdragen afgesproken dat die grensoverschrijdende
projecten, zoals het Zwin en de Hedwigepolder/Prosperpolder, moesten worden uitgevoerd.
Die zijn wel degelijk vernoemd, mijnheer Penris. U kunt daar flexibel mee omspringen, maar
die moesten in 2007 al in uitvoering zijn, op het moment dat de uitdieping in principe ook
rond moest zijn. Die heeft ook wat langer op zich laten wachten, maar die grensover-
schrijdende natuurontwikkelingsprojecten zitten voor een stuk in het slop.

Naast die grensoverschrijdende natuurontwikkelingsprojecten moesten er ook langs de
Zeeschelde 1100 hectare bijkomende estuariene natuur of wetlands gecreëerd worden. Niet
alleen met het oog op de verbetering van de natuurlijkheid, maar ook met het ook op het
verbeteren van de veiligheid. In de verenigde commissies Openbare Werken en Leefmilieu
hebben wij een eerste voorlopige evaluatie gekregen van de overstromingsproblematiek die er
in november is geweest. En de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), alsook
uw administratie die daarin vertegenwoordigd is, pleit voor een versnelde realisatie van dat
geactualiseerd Sigmaplan en stelt vast dat de middelen die daar vandaag voor zijn
uitgetrokken in de begroting, niet volstaan om dat ritme te kunnen halen.



Commissievergadering nr. C98 – OPE9 (2010-2011) – 13 januari 201152

Het heeft dus ook juridische consequenties, in de zin dat in de verdragen die in 2005 tussen
Vlaanderen en Nederland werden afgesproken, het project 1100 hectare estuariene natuur ook
is vermeld. Er is zelfs een vorm van gelijktijdigheid in de werken die op de verschillende
fronten, namelijk toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid, moeten worden uitgevoerd.

Is de minister-president op de hoogte van de exacte voorstellen met betrekking tot een ver-
beterde toegankelijkheid zoals die geformuleerd werden door gedelegeerd bestuurder van het
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de heer Bruyninckx? Zo ja, wat houden die juist in?

Kunnen dergelijke maatregelen in de huidige verdragscontext worden uitgevoerd? Of
vereisen ze een aanpassing van de verdragen? Indien ze kunnen worden uitgevoerd in de
huidige verdragscontext, wat is daarvoor nodig?

Wat is de stand van zaken in de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot
natuurlijkheid en veiligheid die in de huidige Scheldeverdragen werden opgenomen? Wat is
specifiek de stand van zaken in de realisatie van de grensoverschrijdende projecten rond de
verruiming van het Zwin en de ontpoldering van de Hedwige/Prosperpolder? Wat is de stand
van zaken in de realisatie van minimaal 1100 hectare estuariene natuur en wetlands langs de
Zeeschelde in Vlaanderen? In welke timing en budgetten wordt voor deze projecten voorzien
in de meerjarenplanning en -begroting? Welke rol speelt de Task Force Westerschelde nog in
de coördinatie van de grensoverschrijdende werken? Verdient het geen aanbeveling om ook
voor de uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan een dergelijke taskforce in het leven te
roepen?

Wat kunnen de juridische gevolgen zijn van het uitblijven van de maatregelen in verband met
natuurlijkheid en veiligheid voor het al dan niet afleveren van de noodzakelijke vergunningen
met betrekking tot de nodige onderhoudsbaggerwerken die moeten volgen op de pas
gerealiseerde verdieping?

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Ik sluit graag aan bij de vragen van beide collega’s. Mijn
interpellatie betrof de betere toegankelijkheid van de vaargeul, in en rond Antwerpen.

Ik sluit mij echter eerst en vooral graag aan bij de vragen rond het luik natuurlijkheid en
veiligheid. Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat die onlosmakelijk samenhangen, door
de verdragen, hoewel die onlosmakelijkheid er bij aanvang niet was. Ik denk dat het dat is
wat de heer Penris bedoelt. Door die verdragen zijn ze wel aan elkaar gekoppeld en mogen
we ook verwachten dat al die verdragsdelen worden uitgevoerd.

Minister, wat is de stand van zaken in de grensoverschrijdende projecten zoals de verruiming
van het Zwin en de ontpoldering van de Hedwige/Prosperpolder? Wat zijn de mogelijke
gevolgen bij het niet naleven van die verdragen, inzake verdere onderhoudsbaggerwerken en
vergunningen die nog moeten worden afgeleverd?

Mijn eigen vraag betreft de optimalisering van de toegankelijkheid van onze vaargeul. De
opties daarover werden gesuggereerd door de gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx. Ik ga
niet in detail herhalen wat hij al zo mooi heeft verduidelijkt. Er was bijvoorbeeld de
mogelijkheid om te lossen bij Terneuzen. Collega van Rouveroij, die hier nu niet meer is,
wou eigenlijk de opmerking maken dat men een deel van die stortput wel zal moeten
gebruiken voor de tweede sluis in Terneuzen.

Er zijn natuurlijk andere opties, verder van Gent, maar dichter bij Antwerpen, om zo mogelijk
al een gedeeltelijke overslag te doen. Dat is natuurlijk maar een tijdelijke oplossing. Optimaal
moet het zo zijn dat de haven zelf kan worden bereikt, ook met volledige diepgang.

Er zijn nog andere mogelijkheden geopperd. Minister Crevits, hebt u reeds contact gehad met
de lokale havenautoriteiten in Antwerpen om die verschillende pistes te bespreken? Ik kan me
niet voorstellen dat zij u daarover nog niet hebben aangesproken op de receptie van Cepa en
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Alfaport, waarop u aanwezig was. U zult daar dus zeker al van gedachten over hebben
gewisseld. Wat is uw reactie daarop? Staat u daar positief tegenover?

Welke initiatieven kan de Vlaamse Regering nemen om de toegankelijkheid van de
Antwerpse haven te blijven garanderen, ook in de toekomst? Daarbij gaat het niet over een
vierde verdieping, maar over het optimaliseren van alle mogelijkheden binnen het verdrag,
om zo onze haven alle kansen tot verdere ontwikkeling te geven.

De heer Dirk de Kort: Minister, de voorgeschiedenis van het dossier is hier ook van belang.
U zult zich misschien afvragen of die Antwerpenaren nu nooit tevreden zijn en hierover
onmiddellijk weer een aantal vragen aan u moeten stellen. Bij de afspraken die gemaakt zijn
bij de derde Scheldeverdieping heeft de heer Penris er in de raad van bestuur en in het
Vlaams Parlement altijd de aandacht op gevestigd dat de diepte van de verdieping eigenlijk te
weinig maximaal is. Vandaag is het een belangrijk signaal ten aanzien van de internationale
wereld dat er verdere perspectieven in het vooruitzicht kunnen worden gesteld wat betreft de
betere toegankelijkheid van de Antwerpse haven.

Toen ik in het verleden zelf actief was in het havenbedrijf, heb ik gemerkt hoezeer er
internationaal op wordt geanticipeerd. Wat de havenbonzen toen vroegen, ging eigenlijk veel
verder. Men heeft toen in goede samenspraak beslist om te gaan voor wat was afgesproken en
wat haalbaar was. De intenties waren toen eigenlijk om veel verder te gaan met die
verdieping.

Waar ik mij altijd over verwonderd heb, was de wijze waarop de verplichtingen inzake natuur
er verder bij werden betrokken. Dat was ten gevolge van compensaties, in het kader van de
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. We zijn er eigenlijk nooit toe kunnen komen – ook al
hebben we dat aangehaald toen onze collega’s hier op werkbezoek waren – om een aantal
zaken, zoals de evaluatie van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, gemeenschappelijk te
maken. Het gaat over die extra natuurwerken die gevraagd worden en die veel geld kosten.
Wilt u in uw verdere overleg met uw Nederlandse collega dat aspect van de evaluatie van de
Europese richtlijnen meenemen?

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de Kort, het zijn stricto sensu geen compensaties.
Het zijn heel belangrijke werken, maar geen compensaties voor de derde Scheldeverdieping.
We kunnen onderling hameren op het belang van de uitvoering en de gelijktijdigheid, maar
we mogen niet de fout maken om het te bestempelen als een compensatie voor de derde
verdieping.

De heer Dirk de Kort: Mevrouw De Ridder, ik heb heel duidelijk verwezen naar de
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

De heer Jan Penris: Vroeger noemden ze dat natuurcompensatiegebieden, maar in het kader
van de ‘newspeak’ en met de nieuwe politieke agenda krijgt dat allemaal andere benamingen.
Maar we moeten elkaar geen blaasjes wijsmaken, mevrouw De Ridder: die gebieden zijn
geconcipieerd als natuurcompensatiegebieden.

En wat doet men in Nederland? In Zeeland is men heel wat wetlands aan het aanleggen. In
Schouwen-Duiveland wordt enorm goede grond nu al verzilt, waar de fuut, de kluut en de
rosse grutto onderdak vinden. De Nederlanders vragen zich – terecht, denk ik – af of dat nog
niet genoeg is. We zullen zien wat de Raad van State daarmee doet. (Opmerkingen van
mevrouw Annick De Ridder)

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, collega’s, wat betreft het contact met de haven-
autoriteiten, kan ik u zeggen dat er geen dag voorbijgaat dat ik niet minstens aan de
havenautoriteiten denk. De gedelegeerd bestuurder heeft inderdaad een aantal voorstellen
geformuleerd, die al vrij concreet zijn. Ik pleeg uiteraard overleg, maar over die zaken heb ik
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niet met hem overlegd, maar dat is ook niet nodig, omdat wij als Vlaamse overheid sowieso
al een hele tijd nadenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze zeehavens zo optimaal
mogelijk toegankelijk worden gemaakt. Je kunt op twee vlakken oplossingen zoeken. Ofwel
zoek je dat op nautisch vlak, ofwel op technisch vlak. De voorstellen van de heer Bruyninckx
gaan enerzijds over het nautische, anderzijds over het technische.

Laat mij duidelijk zijn: van een volgende Scheldeverdieping is op dit ogenblik geen sprake.
We hebben nu onze vorige Scheldeverdieping gehad, en het enige wat ik nu wil, is binnen het
kader waarbinnen ik kan werken, de toegankelijkheid optimaliseren. Wat kunnen we doen?
Op nautisch vlak kun je via de impact van het zoutgehalte naar de maximaal toegestane maat
van de schepen gaan kijken. Je kunt ook kijken of de kielspeling in de toekomst niet kan
worden aangepast. Men is daar op dit ogenblik mee bezig. De expertise die we in dat verband
hebben van de Vlaamse en de Nederlandse loodsen, is fenomenaal. Als men dat wil doen, zal
men eerst een paar proefvaarten doen. En als die oké zijn, dan kan men daar een beslissing in
nemen. De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart is daarmee bezig.

We hebben nu ook schitterende vaarsimulatoren. Er staat er onder andere een in het
waterbouwkundig laboratorium. Daar kun je, in gelijkaardige omstandigheden maar in een
fake omgeving, bekijken of het kan. Nadien ga je een test doen op het terrein, en kun je het
licht al dan niet op groen zetten. Die mogelijkheden zijn er. We gaan er gebruik van maken.

Op technisch vlak wil ik nogmaals benadrukken dat een nieuwe verdieping of een verruiming
nu niet aan de orde is. Wel kun je binnen de onderhoudsbaggerwerken die we al doen, kijken
of er lokale optimalisaties mogelijk zijn. Maar ook hier moeten dat dan optimalisaties zijn die
passen binnen het toetsingskader van de afgesproken Scheldeverdragen en die eigenlijk louter
bedoeld zijn om het vaarcomfort te verbeteren. Die vragen zijn er niet alleen aan Vlaamse
zijde, maar bestaan ook bij de Nederlandse Scheldehavens Terneuzen en Vlissingen. Zij
vragen soms ook of er technisch niet een aantal ingrepen mogelijk zijn.

Dergelijke aanvragen en voorstellen worden ook weer bekeken binnen het ambtelijke forum
van de Nederlands-Vlaamse Scheldecommissie, die door het Verdrag inzake beleid en beheer
van het Schelde-estuarium is ingesteld en daartoe ook gemandateerd is. Zowel technisch als
nautisch kun je dus onderzoeken wat nodig is.

Onze Scheldeverdragen bevatten dus voldoende instrumenten om een aantal nautische en
technische onderzoekspistes en -instrumenten te verankeren, maar ik benadruk dat we ons
binnen dat kader begeven. Uiteraard sta ik positief ten opzichte van de mogelijkheden die
bestaan.

Een tweede luik vragen, collega’s, betrof het aspect natuurlijkheid van die Scheldeverdragen.
Ik begin met het Zwin. De Vlaamse Regering heeft op 13 maart 2009 beslist om het Zwin uit
te breiden met 120 hectare. Welke maatregelen zijn vervolgens genomen? Er is een nota voor
ontheffing van de plan-MER-plicht ingediend. Die ontheffing is formeel goedgekeurd door
de dienst-MER op 1 april vorig jaar. Dat was omdat er vroeger al een project-MER was
goedgekeurd, dat voldeed aan alle plan-MER-eisen. Het inrichtingsplan voor de uitbreiding is
in overleg met alle ambtelijke betrokken partijen uitgewerkt. In mei vorig jaar is dat
inrichtingsplan vervolgens goedgekeurd. Er is een aanvullende studie opgestart in september
vorig jaar die de effecten van de verzilting in kaart moet brengen, die verschillende mogelijke
milderende maatregelen moet afwegen en de uiteindelijk te kiezen maatregel technisch moet
uitwerken. Alle Vlaamse en Nederlandse belanghebbenden zoals de gemeentebesturen, het
polderbestuur, de landbouwers, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zijn bij deze studie betrokken.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onderhandelt momenteel met de eigenaars en pachters
uit de Willem-Leopoldpolder over de minnelijke verwerving van de gronden.
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De afdeling Ruimtelijke Planning werd gevraagd de procedure voor de opmaak van een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te starten. De plenaire vergadering voor dit
RUP zal plaatsvinden in maart 2011.

MDK treedt in dit dossier als projectleider op. Het werkt nauw samen met ANB en met de
provincie Zeeland die optreedt als de Nederlandse projectleider.

Tot op heden wordt voortreffelijk samengewerkt. Wat de Nederlands-Vlaamse context
betreft, zal de uitbreiding van het Zwin absoluut worden nageleefd.

Wat het Sigmaplan betreft, is er een juridische uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg
van Dendermonde over de werkzaamheden in de Prosperpolder. Waterwegen en Zeekanaal
NV (W&Z) is bij beschikking van 13 december 2010 van de voorzitter van die rechtbank
veroordeeld om alle werken die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige
vergunning van 20 november 2008 en waaromtrent een annulatieprocedure hangende is voor
de Raad van State, op te schorten vanaf de betekening van de beschikking tot er aan de
partijen een eindarrest van de Raad van State wordt betekend.

Die beschikking is betekend aan W&Z op 3 januari 2011. Daar is de opschorting van de
werkzaamheden vrijwillig herleid tot de percelen die voorheen eigendom waren van de
persoon die de procedure aanhangig heeft gemaakt. De schorsingsbeslissing heeft zeer breed
betrekking op alle werken die het voorwerp zijn van de procedure. Bij de betekening is er de
beperking tot de percelen waarvan men eigenaar is. Dat is logisch. Als de rechtbank later
anders zou oordelen, moet men financieel verhaal kunnen halen. Op dit ogenblik vinden er
geen werken plaats op deze percelen.

De werken op de Hedwige-Prosperpolder zijn volop in uitvoering. Ongeveer een derde van
de nieuwe ringweg is intussen gerealiseerd. Sinds augustus vorig jaar is men gestart met de
volgende fase van de ringdijk. Het gaat over ongeveer 1200 meter. Als de planning wordt
gevolgd, dan is op Vlaams grondgebied alles afgewerkt tegen 2012-2013.

Wat de startdatum van de ontpoldering van het intergetijdengebied op Nederlands
grondgebied betreft, is er nog geen duidelijkheid. De Nederlandse regering besliste immers
recentelijk om opnieuw op zoek te gaan naar alternatieven.

Wat het Vlaams grondgebied betreft, moet nog worden voorzien in de nodige budgetten. Het
gaat over ruim 2 miljoen euro in 2011. Dat bedrag is al opgenomen in het plan. Verder moet
er 6 miljoen euro worden uitgetrokken in 2010 en 4 miljoen euro in 2013

Het geactualiseerde Sigmaplan is in uitvoering. De uitvoeringstermijn loopt tot 2030. De
eerste fase van de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan omvat de dijkverstevigings-
projecten, de afwerking van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde (KBR) en de uitvoering van de zogenaamde 2010-projecten. Het gaat daarbij
om zeven projecten.

De dijkwerken van het geactualiseerde Sigmaplan zijn inmiddels grotendeels, voor 80
procent, uitgevoerd. Een aantal andere dijkwerken is momenteel nog in uitvoering en nog
andere werken bevinden zich in de studiefase. Het is niet evident om al die projecten op het
terrein uitgevoerd te krijgen. Men moet daarvoor een maatschappelijk proces doorlopen, wat
uiteraard ook correct gebeurt.

De aanleg van het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde bevindt zich momenteel in de eindfase.
Het einde van de werken wordt in 2012 verwacht. Voor het merendeel van de hoger
genoemde 2010-projectgebieden werden in 2010 ook het GRUP en de MER goedgekeurd en
loopt intussen de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. Ik hoop dat de werken nog
in 2011 kunnen starten.

Het verhogen van het veiligheidsniveau op korte termijn krijgt de hoogste prioriteit zodat
tegen 2030 een voldoende hoog veiligheidsniveau wordt bereikt. Mijnheer Martens, in 2011
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heb ik door een aantal herschikkingen, in tijden van budgettaire schaarste, het Sigmaplan-
krediet verhoogd met ongeveer 6 miljoen euro.

De afspraken over het uitvoeren van de langetermijnvisie Schelde-estuarium zijn vertaald in
een aantal concrete projecten. Aan die projecten hangt een planning vast. De opvolging van
die projecten is uiteraard een aandachtspunt. Er gebeurt een jaarlijkse rapportering aan het
Vlaams Parlement. Daarnaast wordt de uitvoering van de landsgrensoverschrijdende
projecten opgevolgd in de taskforce Westerschelde. Dat gebeurt aan de hand van de
uitvoeringsmatrix die het parlement bekend is.

Wat de voorbereiding van de verdere uitvoering betreft, moet in uitvoering van de beslissin-
gen van de Vlaamse Regering een beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep met een eigen
projectstructuur opgericht zijn. W&Z draagt zorg voor de algemene coördinatie daarvan.

Mijnheer Martens, u vraagt wat de gevolgen zijn indien de maatregelen over natuurlijkheid
en veiligheid uitblijven. Ik heb tijdens een vorige commissievergadering al geprobeerd om
daar correct op te antwoorden. In principe is er juridisch gezien geen verband tussen de
Scheldeverdieping en de projecten voor natuurlijkheid en veiligheid uit die ontwikkelings-
schets. Vlaanderen hecht echter bijzonder veel belang aan het feit dat de natuur- en
veiligheidsprojecten uit dat verdrag ook integraal worden uitgevoerd – pacta sunt servanda.
We hebben die verdragen gesloten en het is dan ook belangrijk dat ze worden uitgevoerd.

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Wat het Willem-Leopolddossier
betreft, heb ik een aantal zaken bijgeleerd.

Het is belangrijk dat u het verziltingsgevaar zult laten onderzoeken. Er loopt een RUP
waarover in maart een plenaire vergadering zal worden gehouden. Ik zal die boodschap
doorgeven aan de mensen ter plaatse.

Ook wat de Prosperpolder betreft, heb ik vandaag iets bijgeleerd. Ik dacht dat zo’n vonnis
erga omnes gold, maar dat is in hier blijkbaar niet het geval. Het is alleen de eisende partij die
heeft gekregen wat ze wilde krijgen. De principes die een rechter in zo’n vonnis vastlegt,
hebben natuurlijk wel een algemene gelding, maar blijkbaar is het aan de individuele
perceelhouders om op basis van wat al eerder is uitgesproken, het recht te doen geschieden.

Wat de Hedwigepolder betreft, zullen we naar de uiteindelijke houding van Nederland
moeten kijken. Allen samen wachten we nu echter op wat de Raad van State zal beslissen.
Dat arrest zal natuurlijk rechtskracht hebben tegenover iedereen, en niet alleen tegenover de
klagende perceelhouder. Dat deel van uw antwoord was voor mij zeer leerrijk, waarvoor mijn
dank.

In het eerste gedeelte van uw antwoord, waar het de verbetering van het vaarcomfort op de
Schelde betreft, volg ik u voor een stuk. Ik heb weer een aantal dingen geleerd. U bent
blijkbaar bezig om in een virtuele omgeving – u noemde het een fake omgeving – te
onderzoeken of de kielspeling kan worden verkleind. Als dat lukt, dan gaan we misschien in
de echte wereld proefvaarten met grote schepen en kleinere kielspelingen kunnen houden.

Minister, is die procedure al opgestart? Is het Waterbouwkundig Laboratorium op dit moment
al virtuele oefeningen aan het maken? Hoe lopen die oefeningen? Wanneer kunnen we
overschakelen van de virtuele fase naar het testen in de echte wereld?

Ik vind het ook interessant dat u in het kader van de onderhoudsbaggerwerken de piste
openlaat dat gedacht zou kunnen worden aan het wegwerken van een aantal hinderlijke
drempels. Daarin volg ik u volledig. Daarvoor moeten we inderdaad geen bijkomende
verdragsteksten sluiten. Als een baggeraar vaststelt dat bepaalde drempels hinderlijk zijn en
snel kunnen worden weggewerkt, kunnen we dat technisch oplossen. Daar moet zelfs geen
diplomatiek manoeuvre aan te pas komen.
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Minister, ik volg u niet in uw gewichtige politieke uitspraak op het einde van het eerste
gedeelte van uw antwoord, waar u zegt: ik denk op dit moment niet aan verdere bijkomende
verdiepingen. Ik vind dat heel jammer. Zoals de heer de Kort hier terecht heeft aangegeven,
heeft elk signaal dat je in dit dossier uitstuurt, commerciële gevolgen. We zitten hier nu met
drie Antwerpenaren. Ik ga straks niet naar De Lloyd lopen om dat bericht wereldkundig te
maken. Ik hoed me ervoor dat dit soort berichten uitlekt en dat de vakpers daar kennis van
zou nemen. Dat zou heel ernstige gevolgen kunnen hebben voor de haven die zich op een
moeizame manier aan het herstellen is en dat bij uitstek doet in een segment waar dergelijke
schepen nu het signaal moeten krijgen: jullie zijn welkom en het zal technisch lukken.

Ik wil, in tegenstelling tot wat u zegt, verdere verdiepingen van de Schelde niet uitsluiten. Ik
maak me sterk dat als we dat op een gepaste manier aan de Zeeuwen verkopen, als we de
Zeeuwen ervan kunnen overtuigen dat dat hun land niet zal aantasten en dat ze niet bang
moeten zijn voor dijkdoorbraken, zoals ze dat in sommige rampscenario’s vrezen, we dat
verkocht krijgen, minister. Ik wens u na Terneuzen, ook succes in het Scheldeverdiepings-
dossier voor Antwerpen. Om u te ondersteunen zal ik een met redenen omklede motie
indienen.

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Minister, ik dank u voor het antwoord. Wat betreft de maritieme
toegankelijkheid heb ik u niets horen uitsluiten. Ik denk dat het verdrag in de toekomst nog
verdere gesprekken met Nederland over verdere verdiepingen toestaat, maar op dit ogenblik
is dat niet aan de orde. De vorige afgesproken verdieping is een paar weken geleden pas
definitief voltooid. Ik herinner me ook dat een volgende grondige uitdieping over een heel
lengteprofiel een afgraving van de vaargeul zou betekenen, wat op het vlak van baggerimpact
en baggerkosten een veel hogere factuur zal opleveren dan de pas voltooide verdieping waar
men slechts een aantal drempels heeft moeten wegbaggeren.

Wat betreft de uitleg van de kielspeling en de artificiële omgeving waarin een en ander zou
worden uitgetest, kan ik de minister volgen. Het water werd bij mij wat troebel toen het ging
over het zoutgehalte en de invloed die dat zal hebben. Ik ga ervan uit dat de commissie daar
nog bijkomende informatie over zal krijgen. Het doet me denken aan de wet van Stokes, maar
dat is bij mij heel lang geleden. Het zou nuttig zijn om onze fysica wat op te frissen en ons de
wet van Stokes nog eens voor de geest te halen en eens duidelijk te maken wat nu precies
allemaal wordt bedoeld, ook met de termen selectief baggeren en flexibel baggeren. Ik wil
wel eens weten wat er allemaal wordt onderzocht en op welke denksporen men aan het
werken is.

Minister, wat betreft de grensoverschrijdende projecten heb ik begrepen dat de werken aan de
Prosperpolder gewoon doorgaan voor wat betreft het gedeelte dat niet gevat is door de
percelen van De Cloedt, waarop het arrest is betekend. Ik heb toch goed begrepen dat de
werkzaamheden aan de ringdijk, die men vanaf augustus heeft hervat, gewoon doorgaan? Ik
zou dat graag nog eens bevestigd weten.

Voor wat betreft de rest van de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan ben ik heel blij
dat u zegt dat u prioriteit geeft aan de projecten die een directe impact hebben op een
verlaging van het overstromingsrisico. Ik wil hier toch nog eens voor het verslag duidelijk
maken dat het overstromingsrisico in het Zeescheldebekken onverantwoord hoog is. De idee
van ontpoldering doet de Zeeuwen, met hun trauma van 1953 in het achterhoofd, de schrik
om het hart slaan, terwijl het maar een fictief onveiligheidsgevoel is. De Zeeuwen zijn
beschermd tegen een overstromingsrisico van 1 op 4000. In het Zeescheldebekken zijn wij
beschermd tegen een terugkeerperiode van 1 op 70. En zolang Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
niet is uitgevoerd, blijft dat zo. Zodra KBR is uitgevoerd, neemt het overstromingsrisico af
tot 1 op 350. Maar er is nog een hele weg af te leggen vooraleer de Vlamingen in het
Zeescheldebekken even goed beschermd zijn tegen overstromingen als de Zeeuwen. Er moet
dus echt werk worden gemaakt van meer ruimte voor water, van nieuwe overstromings-
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gebieden, van het afwerken van het dijkverhogingprogramma waar dat nog nodig is. Dat zijn
we echt verschuldigd aan onze bevolking.

In die zin zijn de dossiers ook gelinkt aan de verdere uitdiepingen van de Schelde die we de
laatste jaren en decennia hebben uitgevoerd. De vloedgolf rolt veel sneller en veel
gemakkelijker het estuarium binnen en zorgt ook voor een verhoogd overstromingsrisico. In
die zin is het niet onbelangrijk dat er in de vorm van ontpoldering meer ruimte wordt
gecreëerd voor water, juist om de energie van het getij te kunnen breken.

Voor mijn laatste punt refereer ik aan wat de heer de Kort heeft gezegd: ik vind die Habitat-
en Vogelrichtlijn helemaal niet onoverkomelijk. De kosten ervan zijn zeer beperkt als we ze
vergelijken met de totale kostprijs van de realisatie van de ontwikkelingsschets voor het
Schelde-estuarium en met de maatschappelijke baten die deze projecten op het vlak van
meerruimte voor water met zich meebrengen. De Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek heeft hier trouwens een maatschappelijke kosten-batenanalyse verricht. Die heeft
uitgewezen dat de maatschappelijke baten de kosten van die werken ruimschoots
overschrijden.

Alstublieft, ga door met de projecten op het vlak van natuurlijkheid en veiligheid. We hebben
ze nodig om ook de Vlamingen in het Zeescheldebekken droge voeten te kunnen garanderen.
We zullen ze ook nodig hebben voor de realisatie van de instandhoudingdoelstellingen die we
overeenkomstig de Europese natuurbehoudwetgeving moeten naleven. Het jaar van de
biodiversiteit is net achter de rug. Minister Schauvliege heeft in Nagoya een succesvolle
delegatie van de EU voorgezeten. Ik vind dat we ook de daad bij het woord moeten voegen
en er alles aan moeten doen om de stuitende achteruitgang van de biodiversiteit tegen te
houden en te keren.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, ik ben, in tegenstelling tot de heer Penris, wel
gerustgesteld en wel tevreden met het antwoord van minister Crevits over de vierde
verdieping. Ik denk dat niemand van ons vindt dat die op dit moment moet plaatsvinden of
beslist moet worden. Op dit moment is dat niet noodzakelijk. Maar uit de lichaamstaal van de
minister heb ik begrepen dat dit in de toekomst opnieuw kan worden bekeken of besproken
als de realiteit wijzigt en de schepen weer een andere grootte of diepgang zullen hebben. Ik
zal haar daar in de toekomst aan herinneren. Dit debat zal zeker nog terugkeren.

Met redenen omklede motie

De voorzitter: Door de heer Penris en door mevrouw De Ridder werden tot besluit van deze
interpellatie met redenen omklede moties aangekondigd. Ze moeten zijn ingediend uiterlijk
om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering.

Het incident is gesloten.

■ 


