
vergadering 10

zittingsjaar 2010-2011

Handelingen

Plenaire Vergadering

van 17 november 2010



Plenaire vergadering nr. 10 (2010-2011) – 17 november 2010

l

Vlaams Parlement – 1011 Brussel – 02/552.11.11 – www.vlaamsparlement.be

2

INHOUD

OPENING VAN DE VERGADERING 7

VERONTSCHULDIGINGEN 7

MOTIE VAN ORDE
Opheldering over de stand van zaken 7

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Annick De Ridder, de heren Willy
Segers, Jan Durnez en Kurt De Loor, mevrouw Patricia De Waele en de heren Bart
Caron en Sas van Rouveroij betreffende het groenboek Interne Staatshervorming
– 749 (2010-2011) – Nr. 1

Voorstel tot spoedbehandeling 8

MOTIE VAN ORDE
Beroep op het reglement 8

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 10

ACTUALITEITSDEBAT over de watersnood tijdens het weekend van 13 en 14
november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake waterbeheer 10
Actualiteitsmoties 49

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN 49

ACTUALITEITSDEBAT over het overleg tussen de gewesten met het oog op de
invoering van een kilometerheffing voor vrachtvervoer en een wegenvignet voor
personenwagens 49
Actualiteitsmoties 67

ACTUELE VRAAG van mevrouw Mia De Vits tot de heer Philippe Muyters,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
over de oprichting van een crisiscel na het sociaal conflict en faillissement bij
Brink’s 67

ACTUELE VRAAG van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Freya Van den
Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over
de recente regeringsbeslissing tot versnelde afbouw van de subsidiëring van
groenestroomcertificaten voor zonnepanelen
ACTUELE VRAAG van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Freya Van den
Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over
de recente regeringsbeslissing tot versnelde afbouw van de subsidiëring van
groenestroomcertificaten voor zonnepanelen 68

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Lydia Peeters en de heer Marino
Keulen betreffende de invoering van een regeling betreffende inritten voor
woningen en handelspanden gelegen naast gewestwegen
– 630 (2009-2010) – Nrs. 1 tot 3

Bespreking 73

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Annick De Ridder, de heren Willy
Segers, Jan Durnez en Kurt De Loor, mevrouw Patricia De Waele en de heren Bart
Caron en Sas van Rouveroij betreffende het groenboek Interne Staatshervorming
– 749 (2010-2011) – Nr. 1

Voorstel tot spoedbehandeling 75
Bespreking 73



Plenaire vergadering nr. 10 (2010-2011) – 17 november 2010 3

MEDEDELING VAN DE VOORZITTER 79

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Lydia Peeters en de heer Marino
Keulen betreffende de invoering van een regeling betreffende inritten voor
woningen en handelspanden gelegen naast gewestwegen
– 630 (2009-2010) – Nrs. 1 tot 3

Hoofdelijke stemming 79

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Annick De Ridder, de heren Willy
Segers, Jan Durnez en Kurt De Loor, mevrouw Patricia De Waele en de heren Bart
Caron en Sas van Rouveroij betreffende het groenboek Interne Staatshervorming
– 749 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 80

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van mevrouw Gerda Van Steenberge en de
heren Wim Van Dyck en Wim Wienen tot besluit van de op 21 oktober 2010 door
mevrouw Gerda Van Steenberge in commissie gehouden interpellatie tot de heer
Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
over de huidige financieringsregeling van het gewoon voltijds secundair onderwijs
en de uitbreiding van het GOK-decreet tot toekomstige financieringsregeling
– 737 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 80

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de heer Boudewijn Bouckaert tot
besluit van de op 21 oktober 2010 door mevrouw Gerda Van Steenberge in
commissie gehouden interpellatie tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de huidige
financieringsregeling van het gewoon voltijds secundair onderwijs en de
uitbreiding van het GOK-decreet tot toekomstige financieringsregeling
– 739 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 81

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de dames Kathleen Deckx, Kathleen
Helsen en Vera Celis tot besluit van de op 21 oktober 2010 door mevrouw Gerda
Van Steenberge in commissie gehouden interpellatie tot de heer Pascal Smet,
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de huidige
financieringsregeling van het gewoon voltijds secundair onderwijs en de
uitbreiding van het GOK-decreet tot toekomstige financieringsregeling
– 740 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 81

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de dames Irina De Knop en Marleen
Vanderpoorten tot besluit van de op 21 oktober 2010 door mevrouw Gerda Van
Steenberge in commissie gehouden interpellatie tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de huidige
financieringsregeling van het gewoon voltijds secundair onderwijs en de
uitbreiding van het GOK-decreet tot toekomstige financieringsregeling
– 741 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 82

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de dames Gerda Van Steenberge en
Marijke Dillen tot besluit van de op 26 oktober 2010 door mevrouw Gerda Van
Steenberge in commissie gehouden interpellatie tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de financiering van de
palliatieve zorgcentra
– 768 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 82



Plenaire vergadering nr. 10 (2010-2011) – 17 november 20104

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van mevrouw Patricia De Waele en de heer
Peter Reekmans tot besluit van de op 28 oktober 2010 door mevrouw Mercedes
Van Volcem en de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellaties tot
mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en
Sociale Economie, respectievelijk over het nieuwe actieplan van de minister voor
de bouw van sociale woningen, en over de wachtlijsten in de sociale huisvesting en
het engagement van de Vlaamse Regering om de krapte op de sociale huurmarkt
weg te werken
– 777 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 83

ACTUALITEITSMOTIE van de heren Ivan Sabbe, Lode Vereeck en Boudewijn
Bouckaert en mevrouw Patricia De Waele tot besluit van het op 17 november 2010
in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de watersnood tijdens het
weekend van 13 en 14 november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering
inzake waterbeheer
– 804 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 84

ACTUALITEITSMOTIE van mevrouw Gwenny De Vroe, de heer Sven Gatz, de
dames Mercedes Van Volcem en Vera Van der Borght en de heer Marnic De
Meulemeester tot besluit van het op 17 november 2010 in plenaire vergadering
gehouden actualiteitsdebat over de watersnood tijdens het weekend van 13 en 14
november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake waterbeheer
– 805 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 84

ACTUALITEITSMOTIE van de heren Filip Watteeuw, Hermes Sanctorum en
Dirk Peeters, de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Bart
Caron en Luckas Van Der Taelen tot besluit van het op 17 november 2010 in
plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de watersnood tijdens het
weekend van 13 en 14 november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering
inzake waterbeheer
– 806 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 84

ACTUALITEITSMOTIE van de dames Marleen Van den Eynde, Gerda Van
Steenberge en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en de heren Filip Dewinter en
Pieter Huybrechts tot besluit van het op 17 november 2010 in plenaire vergadering
gehouden actualiteitsdebat over de watersnood tijdens het weekend van 13 en 14
november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake waterbeheer
– 807 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 85

ACTUALITEITSMOTIE van mevrouw Tinne Rombouts, de heren Bart Martens
en Wilfried Vandaele, de dames Tine Eerlingen en Else De Wachter, de heer Lode
Ceyssens en mevrouw Valerie Taeldeman tot besluit van het op 17 november 2010
in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de watersnood tijdens het
weekend van 13 en 14 november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering
inzake waterbeheer
– 809 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 85



Plenaire vergadering nr. 10 (2010-2011) – 17 november 2010 5

ACTUALITEITSMOTIE van de heren Sas van Rouveroij en Marino Keulen,
mevrouw Annick De Ridder en de heer Sven Gatz tot besluit van het op 17
november 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het overleg
tussen de gewesten met het oog op de invoering van een kilometerheffing voor
vrachtvervoer en een wegenvignet voor personenwagens
– 808 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 86

ACTUALITEITSMOTIE van de heren Lode Vereeck, Boudewijn Bouckaert en
Peter Reekmans en mevrouw Ulla Werbrouck tot besluit van het op 17 november
2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het overleg tussen de
gewesten met het oog op de invoering van een kilometerheffing voor vrachtvervoer
en een wegenvignet voor personenwagens
– 810 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming 86

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN 87

BIJLAGEN
Aanwezigheden 90
Individuele stemmingen Vlaamse Volksvertegenwoordigers 90

■ 



Plenaire vergadering nr. 10 (2010-2011) – 17 november 20106



Plenaire vergadering nr. 10 (2010-2011) – 17 november 2010 7

OPENING VAN DE VERGADERING

Voorzitter: de heer Jan Peumans

– De vergadering wordt geopend om 14.02 uur.

De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is geopend.

■ 

VERONTSCHULDIGINGEN

De voorzitter: Ik deel aan de vergadering mee dat er verontschuldigingen zijn ingekomen
van de volgende leden:

Sabine Poleyn: ambtsverplichtingen;

Erik Arckens, Marijke Dillen, Danielle Godderis-T’Jonck, Linda Vissers: gezondheids-
redenen.

Minister Ingrid Lieten is verontschuldigd.

■ 

MOTIE VAN ORDE

Opheldering over de stand van zaken

De voorzitter: Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het
Vlaams Parlement heeft de heer De Meyer bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, u mag het mij niet kwalijk nemen dat ik nogmaals bij
motie van orde het woord vraag.

Vier weken geleden heb ik u gevraagd om het rapport tussen Fortis en de Vlaamse overheid
in verband met het DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) te krijgen. Voorzitter,
collega’s, u weet dat de schoolbesturen eind november een eventueel contract moeten tekenen
waar bijna 60 keer wordt verwezen naar deze overeenkomst.

Ik heb op 1 september deze vraag gesteld aan de minister. Ik heb deze vraag vier weken
geleden aan u gesteld. Voorzitter, ik heb nog steeds geen antwoord.

De voorzitter: U hebt geen antwoord gehad van de minister, maar u hebt wel antwoorden
gehad van de voorzitter van dit parlement.

De heer Jos De Meyer: Zeker en vast, maar ik heb begrepen dat ook de voorzitter van het
Vlaams Parlement nog steeds geen antwoord van de minister heeft gekregen.

De voorzitter: Nee, ik heb tot nu toe nog steeds geen antwoord gekregen. Ik zal de minister
persoonlijk contacteren.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, ik wil toch meegeven dat de schoolbesturen voor het eind
van deze maand een uitermate belangrijk contract moeten tekenen, waarin bijna zestig keer
wordt verwezen naar deze overeenkomst, maar dat ze nog steeds geen inzicht hebben in deze
overeenkomst.

De voorzitter: Mijnheer De Meyer, ik doe mijn best. U kunt gebruik maken van het feit dat
de minister-president hier aanwezig is. U weet dat als de minister zich beroept op de
vertrouwelijkheid van een stuk, het enige wat u de minister dan kunt vragen, is dat hij het
stuk bij mij ter inzage legt en dat u komt kijken wat erin staat.
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Onder meer op mijn voorstel hebben wij indertijd naar aanleiding van vertrouwelijke stukken
in het BAM-dossier, het reglement van het parlement laten aanpassen. In artikel 87ter staat
hoe moet worden omgegaan met vertrouwelijke stukken. Ik heb nog altijd geen officieel
antwoord van de minister gekregen, maar als de minister zich beroept op de vertrouwelijk-
heid, dan heb ik als voorzitter geen enkele mogelijkheid om de minister te dwingen. In het
artikel 87ter staat heel duidelijk dat volksvertegenwoordigers tot geheimhouding verplicht
zijn op voorwaarde dat de minister die zaken ter beschikking stelt. Het enige wat ik nog voor
u kan doen, is aan de minister vragen om het stuk bij mij ter inzage te leggen en dat u er, bij
mij op kantoor, kennis van komt nemen.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, ik heb geen probleem met deze oplossing, maar dan wens
ik mij wel te laten bijstaan door experts zodat ik het stuk op de meest deskundige manier kan
doornemen.

De voorzitter: Op dat verzoek kan ik niet ingaan, aangezien alleen de Vlaamse
volksvertegenwoordigers vertrouwelijke stukken kunnen inkijken.

Het incident is gesloten.

■ 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Annick De Ridder, de heren Willy
Segers, Jan Durnez en Kurt De Loor, mevrouw Patricia De Waele en de heren Bart
Caron en Sas van Rouveroij betreffende het groenboek Interne Staatshervorming
– 749 (2010-2011) – Nr. 1

Voorstel tot spoedbehandeling

De voorzitter: Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het
Vlaams Parlement heeft mevrouw De Ridder bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, ik zou u willen verzoeken om bij hoogdringend-
heid het voorstel van resolutie betreffende het groenboek Interne Staatshervorming te
agenderen. Als ik mij niet vergis, zijn de meerderheidspartijen het daarmee eens en kan de
bespreking worden gehouden.

De voorzitter: Kunnen wij straks de spoedbehandeling vragen aan de plenaire vergadering?
Als de meerderheid het ermee eens is, zal het geen probleem zijn. Volgens de regels van het
spel, leggen we het straks voor aan de plenaire vergadering.

Het incident is gesloten.

■ 

MOTIE VAN ORDE

Beroep op het reglement

De voorzitter: Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het
Vlaams Parlement heeft de heer Gatz bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz: Voorzitter, nu de sfeer tussen meerderheid en oppositie volgens
mevrouw De Ridder uitstekend is, kunnen we misschien het bruggetje maken naar een
volgend thema. Zo meteen voeren we onder uw kundige leiding het actualiteitsdebat over
waterbeheer en wateroverlast. U weet dat ik u enkele uren geleden een brief heb geschreven,
samen met de heer Watteeuw van Groen! en de heer Vereeck van LDD. Ik geef de inhoud
van deze brief even weer, ten behoeve van de leden van de plenaire vergadering. In deze brief
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vragen we de oprichting van een bijzondere commissie, die twee doelstellingen zou moeten
hebben. Ten eerste zou de commissie moeten onderzoeken wat er al dan niet fout is gelopen,
beleidsmatig en op het terrein, bij deze toch wel zeer erge watersnood. Ten tweede, en dat is
het voornaamste, zou de commissie een aantal aanbevelingen voor de toekomst moeten
geven, om dergelijke toestanden te vermijden. Ik vind immers dat we hier niet mee moeten
leven.

Voorzitter, ik wil dus vragen dat u na het debat aan de plenaire vergadering de principe-
beslissing voorlegt om deze bijzondere commissie op te richten. Over de modaliteiten, zoals
de vraag of dit nu een subcommissie of een verenigde commissie Mobiliteit, Openbare
Werken en Ruimtelijke Ordening moet worden, spreek ik me nu niet uit. Dat is een zaak van
het Uitgebreid Bureau. Dat kan maandag voort worden bekeken. Wat ook de uitkomst moge
zijn van het debat straks en hoe geanimeerd dat ook moge zijn, er lijken mij, en ook de heren
Watteeuw en Vereeck, voldoende redenen om een bijzondere commissie op te richten in dit
parlement, bijvoorbeeld naar analogie met de Commissie Versnelling Maatschappelijk
Belangrijke Investeringsprojecten. Die commissie heeft gedurende een aantal maanden, met
een duidelijk mandaat en een duidelijke timing, zeer nuttig en kundig werk geleverd. Ik hoop
dat u straks aan mijn verzoek gevolg kunt geven, minstens wat de procedure betreft, en dat de
plenaire vergadering zich dan ook over dit principe kan uitspreken.

De voorzitter: Vraagt er nog iemand het woord over deze procedure, dus niet over de
inhoud?

De heer Crombez heeft het woord.

De heer John Crombez: Voorzitter, we zullen dit debat zo dadelijk voeren. De toestand is
zeer schrijnend, maar meteen een onderzoekscommissie lijkt me wat... Het lijkt me wel nuttig
aan de bevoegde commissie te vragen zich de komende maanden heel specifiek over deze
problematiek te buigen. Het parlement kan zeer snel de afspraak maken zich hier over een
paar maanden opnieuw over deze materie te buigen en niet te wachten tot er iets gebeurt. Dat
lijkt me even efficiënt. Het lijkt me ook logisch dat de commissie die daarover gaat, daar
speciaal wat tijd aan besteedt.

De voorzitter: Het bepalen van het aantal, de samenstelling, de bevoegdheid en de benaming
van commissies gebeurt in feite door het Uitgebreid Bureau. We volgen nu de omgekeerde
weg. Naderhand is het uiteraard de plenaire vergadering die die commissie benoemt.

Mijnheer Crombez, het is niet een onderzoekscommissie die wordt gevraagd, maar een
bijzondere tijdelijke parlementaire commissie, naar het voorbeeld van de Commissie
Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten. Dat is een heel andere
invalshoek.

De heer Sven Gatz: Voorzitter, ik ken het reglement en de procedures natuurlijk ook, maar
ik heb me veroorloofd om de vraag nu voor te leggen aan de plenaire vergadering. Qui peut le
plus, peut le moins. Dat is Frans, mijnheer Van Dijck. Het betekent: wie het meerdere kan,
kan ook het mindere. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck. Gelach)

In het Latijn kan ik het niet vertalen, maar het komt erop neer dat deze plenaire vergadering
meester is van haar werkzaamheden. Wij kunnen dit, aangezien het Uitgebreid Bureau slechts
een delegatie van deze plenaire vergadering is.

Het is inderdaad geen parlementaire onderzoekscommissie die we vragen. Op dat ogenblik
zijn er immers bepaalde strafrechtelijke verantwoordelijkheden in het geding, en dat is hier
niet aan de orde. Het gaat over een bijzondere commissie. Als de meerderheid deze
problematiek wil bespreken in een bestaande commissie, dan rijst natuurlijk de vraag in
welke commissie: de commissie Leefmilieu of de commissie Openbare Werken? Er zullen
toch een aantal dingen samenkomen. Het lijkt me dan toch nuttig om de modaliteiten ervan te
bespreken in het Uitgebreid Bureau. Ik merk echter toch al een aangename openheid bij de



Plenaire vergadering nr. 10 (2010-2011) – 17 november 201010

leden van de meerderheid om het ten gronde gedurende een bepaalde tijd over deze
problematiek te hebben, om in de toekomst dergelijke situaties te vermijden. Ik ben een
pragmatisch man: als de kat maar muizen vangt.

De voorzitter: Begrijp ik het dan goed als ik stel dat we dit eerst voorleggen aan het
Uitgebreid Bureau, dus dat ik het op de agenda voor maandag plaats?

De heer Sven Gatz: Ik begrijp dat dit de wens van de meerderheid is en dat ik me daar dan
toch bij zal moeten neerleggen. Ik begrijp echter dat we binnen het Uitgebreid Bureau voort
zullen kunnen debatteren over de modaliteiten.

Dat is mijn voornaamste doelstelling: zien welke commissie met welke mensen zich over
deze problematiek kan buigen.

De voorzitter: Ik stel voor dat op de agenda van maandag van het Uitgebreid Bureau te
zetten.

Het incident is gesloten.

■ 

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

De voorzitter: Dames en heren, de lijst met de ingekomen stukken en mededelingen werd op
de banken rondgedeeld. (Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 60/7)

Ik wijs de vergadering tevens op het jaarverslag 2009-2010 van het Kinderrechten-
commissariaat, dat vandaag is ingediend en onder de Vlaamse volksvertegenwoordigers is
verspreid. Overeenkomstig artikel 87, eerste lid, van het Reglement van het Vlaams
Parlement neemt de plenaire vergadering kennis van dat jaarverslag en zullen de voorstellen
en aanbevelingen uit dat jaarverslag worden behandeld door de bevoegde commissies.

■ 

ACTUALITEITSDEBAT over de watersnood tijdens het weekend van 13 en 14
november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake waterbeheer

De voorzitter: Dames en heren, het debat is geopend.

De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Voorzitter, beste leden van de regering, collega’s, wat we de laatste
dagen aan watersnood in Vlaanderen hebben gezien, is voor een deel de kroniek van een
aangekondigde overstroming. Ik denk dat de watersnood van de afgelopen dagen voor een
deel het gevolg is van een fout beleid op het vlak van de ruimtelijke ordening in het verleden,
waarbij rivieren werden ingesnoerd, winterbeddingen werden bebouwd, waterzieke gronden
werden opgehoogd en we een enorme toename hebben gezien van de verharde oppervlakte,
samen met inbuizingen van grachten, die ervoor gezorgd hebben dat de bodem zijn
sponsfunctie verliest, dat water niet meer kan infiltreren in de bodem en versneld wordt
afgevoerd naar rivieren, waar het voor enorme piekbelastingen en overstromingen zorgt. Het
zijn niet langer de overstromingsgebieden, de winterbeddingen, de natuurgebieden die
overstromen, maar, spijtig genoeg, de kelders en de woonkamers van de gezinnen.

Wat we de laatste dagen hebben gezien, zal ook niet zo uitzonderlijk zijn in de toekomst als
we geen bijkomende maatregelen nemen, wel integendeel. De klimaatopwarming maakt de
inzet van het waterbeheer alleen maar groter. Volgens professor Patrick Willems van de
K.U.Leuven heeft Vlaanderen 20 tot 30 percent bijkomende buffervoorzieningen nodig om
de gevolgen van de klimaatopwarming aan te kunnen. Als we niets doen, als we blijven zitten
met het beleid van vandaag, dan, zo zegt hij, zullen rioleringen en bijhorende bergings- en
infiltratievoorzieningen gemiddeld tweemaal zo vaak overlopen. We moeten dus echt inzetten
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op meer ruimte voor water. In onze bekkenbeheersplannen zitten voor meer dan 600 hectare
bijkomende overstromingsgebieden. We moeten die realiseren. Vlaanderen moet bij de les
blijven als het gaat om de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan, met het
Zeescheldebekken en de aansluitende rivieren van Nete, Dijle, Durme, om de mensen die aan
die bekkens wonen, droge voeten te garanderen.

We vragen dus, beste leden van de regering, dat de regering zich daar niet aanzet met
slepende voeten, maar dat alles wat geprogrammeerd was op het vlak van bijkomende
overstromingsgebieden, ook effectief wordt gerealiseerd. We denken ten andere dat de
aanbevelingen die we met onze parlementaire commissie Versnelling Maatschappelijk
Belangrijke Investeringsprojecten hebben gedaan aan de regering, ook ten volle in deze
problematiek moeten worden ingezet. We weten dat er op het vlak van onteigeningen een
flessenhals is bij de federale comités van aankoop, die maken dat de realisatie van
overstromingsgebieden, van waterbekkens jarenlang kan aanslepen. We hebben hier de
suggestie gedaan om erkende landmeters in te schakelen om ervoor te zorgen dat die dossiers
sneller vooruit gaan, dat die doorlooptijd serieus kan worden ingekort.

We vragen ook aan minister Muyters de reanimatie van het Rubiconfonds. U weet dat we het
Rubiconfonds een warm hart toedragen. Minister, vorig jaar hebben we bij de
begrotingsbespreking de alarmbel geluid omdat we toen merkten dat er geen middelen, geen
kredieten in dat fonds waren ingeschreven. U hebt dat toen gecorrigeerd via een begrotings-
controle, waarvoor onze uitdrukkelijke dank. We weten nu ook dat het Rubiconfonds gevoed
zal worden met de opbrengsten van de planbatenvergoeding. Het zou toch jammer zijn als dat
geld niet zou worden uitgegeven. Vele lokale besturen, vele gemeenten en provinciebesturen
hebben heel concrete projectvoorstellen om het water beter te beheersen, om bijkomende
waterkeringen, waterbuffers, waterbekkens, overstromingsgebieden te kunnen aanleggen. We
zouden het, gelet op de miserie die heel veel mensen de laatste dagen hebben meegemaakt,
doodjammer vinden indien die middelen uit het Rubiconfonds niet uitgegeven zouden kunnen
worden.

We stellen alleen maar vast dat 2010 het eerste jaar is geweest waarin geen projectoproep is
gebeurd aan de lokale besturen. In 2007, 2008 en 2009 is dat wel gebeurd. We denken,
minister, dat dit in de toekomst elk jaar opnieuw moet gebeuren.

Uiteraard moet Vlaanderen ook werk maken van de stedenbouwkundige verordening over
een betere buffering bij regenwater dat valt op nieuwe verharde oppervlakte. De rioolsector,
meer bepaald het overlegplatform en kenniscentrum voor riolerings- en afvalwaterzuiverings-
sector in Vlaanderen of VLARIO, heeft daar samen met de Vlaamse Vereniging van Steden
en Gemeenten al 2 jaar geleden een voorstel voor opgemaakt, maar dat ligt spijtig genoeg stof
te vergaren. Meer inzetten op plaatselijke buffering en infiltratie van regenwater kan ook veel
ellende in de toekomst voorkomen.

Ten slotte moeten we heel dringend werk maken van de hervorming van de watersector. Er
zijn heel veel structuren en instellingen die vandaag bevoegd zijn voor waterbeheer. Alleen al
op het vlak van de bevaarbare waterlopen hebben we twee instellingen, NV Waterwegen en
Zeekanaal en de NV Scheepvaart. Voor de onbevaarbare waterlopen zijn vier instanties
bevoegd: het Vlaams Gewest, de provincies, de gemeenten en de Vereniging van Vlaamse
Polders en Waterringen. Dat is voor ons een beetje van het goede te veel. Straks wordt
iedereen betrokken, maar is niemand nog verantwoordelijk. (Applaus bij sp.a)

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Ik heb de indruk dat er een misvatting bestaat over het
Rubiconfonds. Als er planbaten zijn, zullen ze gebruikt worden voor het fonds zoals ze
voorzien zijn. De opbrengsten van het Rubiconfonds situeren zich vooral vanaf 2012. Er is
een vrij geringe instroom van planbaten voorzien in 2011. In het verleden heeft de regering
beslist om een aantal jaren in een dotatie te voorzien vanuit de algemene middelen naar het
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Rubiconfonds. Daarin is niet langer voorzien, maar we blijven de engagementen uit het
verleden honoreren.

Het is dus niet zo dat we het Rubiconfonds op nul zetten. Als er planbaten zijn, kunnen die
ingezet worden. De engagementen uit het verleden blijven gehonoreerd, maar vanuit de
algemene dotatie is er op dit moment geen middelenstroom naar het Rubiconfonds.

De voorzitter: De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz: Dat was een heel technische uitleg om de politieke stelling van de heer
Martens te bevestigen. Er is namelijk geen geld in het Rubiconfonds. Zegt u dat dan meteen.
U moet er voor mij zo ‘geen pansjkes aan hangen’.

De voorzitter: De minister-president heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Ik waardeer de bijdrage van de heer Martens zeer.

Mijnheer Gatz, u weet zeer goed dat er drie financieringsbronnen waren voor het
Rubiconfonds: de middelen uit de begroting, de planbatenheffing waar minister Muyters naar
verwijst en de inkomsten uit eigen activiteiten. Het gaat alleen maar over het eerste, en we
zullen zien hoe we het verder aanpakken.

Wat het laatste betreft, mijnheer Martens, vind ik het toch heel belangrijk om te onderstrepen
dat heel veel mensen tijdens het weekend 48 uur en zelfs langer in de weer zijn geweest op de
verschillende niveaus, namelijk op het gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale
niveau. Ik kan niet verstaan dat sommigen zeggen dat er een versnippering is en dat anderen
zelfs zeggen dat er niet goed gecommuniceerd is. Ik heb gisterenavond zelf met minister-
president Rudy Demotte contact opgenomen om tekst en uitleg te vragen over een aantal
uitlatingen die hij al dan niet heeft gedaan. Ik wil hierover absoluut geen communautaire
discussie voeren. Wat blijkt? Rudy Demotte heeft wel een tussenkomst gedaan om de
overloop van de Zenne in het kanaal mogelijk te maken. Dat is geweigerd omdat anders Halle
onder water zou staan.

Ik denk dat het toch heel belangrijk is dat de coördinatie tussen de verschillende niveaus goed
is verlopen en dat we er alleen maar voor moeten zorgen dat dit in de toekomst nog kan
verbeteren en minstens op hetzelfde niveau blijft. Minister Crevits heeft daarover al een
aantal afspraken gemaakt. Met respect voor ieders bevoegdheid moeten we erkennen dat alles
vrij behoorlijk is verlopen in moeilijke omstandigheden.

De voorzitter: Mevrouw Rombouts, heel kort alstublieft.

Mevrouw Tinne Rombouts: Ik zal dan geen analyse doen van wie welke uitspraak heeft
gedaan, voorzitter, maar we zitten hier in een debat, en dan denk ik dat ik het recht heb om op
bepaalde opmerkingen te reageren.

De voorzitter: Ik heb u dat recht gegeven. Ik vraag alleen om het kort te houden.

Mevrouw Tinne Rombouts: Ik wil kort even reageren op de stelling van de heer Gatz.
Volgens Open Vld is er geen geld in het Rubiconfonds. Ik heb ook kunnen lezen dat Open
Vld ervan uitgaat dat het volledige waterbeleid gefinancierd zal worden via het
Rubiconfonds. Dat is namelijk het enige waar zij hun aandacht op vestigen. Als ik dan zie op
welke manier het Rubiconfonds in het verleden was gevuld, en als we moeten nadenken over
welke maatregelen er allemaal moeten worden genomen, stel ik mij de vraag of het
rechtvaardig is om alleen naar het Rubiconfonds te kijken. Dat wil niet zeggen dat ik niet naar
het Rubiconfonds kijk. Integendeel. Maar de stelling dat het Rubiconfonds er is en dat er
niets gebeurt qua waterbeleid, vind ik iets te kort door de bocht.

Als er inderdaad beperkte middelen in dat Rubiconfonds komen, stel ik mij de vraag op
welke manier we die dan effectief gaan besteden. Er moet zeker een goede denkoefening
gebeuren over de manier waarop we die beperkte middelen zouden inzetten en voor welke
precieze projecten.
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De voorzitter: Mevrouw De Vits heeft het woord.

Mevrouw Mia De Vits: We moeten hier zeker geen communautaire discussie over beginnen,
maar ik lees toch ook dat minister Demotte zegt dat er verschillende inschattingen geweest
zijn over het al of niet openzetten van het sas in Lembeek. Ik heb ook uw verklaring gelezen,
minister-president, waarin u zegt dat we naar een beter beheer van sassen en sluizen moeten
gaan. Ik hoop dat we straks in uw betoog wat meer zullen vernemen over hoe dat precies in
zijn werk zal gaan.

De heer Bart Martens: Wat het Rubiconfonds betreft, minister Muyters, is het inderdaad zo
dat de planbatenvergoeding voor bijkomende inkomsten gaat zorgen. We kunnen discus-
siëren over wanneer en hoeveel dat zal zijn. Maar om dat geld te kunnen uitgeven, moeten we
in onze begroting ordonnancerings- en vastleggingskredieten inschrijven. Die zitten er
voorlopig niet in. Onze vraag is dat u in 2011 een nieuwe oproep tot de gemeentebesturen
lanceert voor projecten vanaf 2012, wanneer er nieuwe middelen in het fonds voorhanden
zullen zijn om die te kunnen financieren.

De minister-president had een opmerking over versnippering en coördinatie. Ik heb, voor alle
duidelijkheid, niet gezegd dat er iemand verkeerd gecommuniceerd heeft. Ik heb ook niet
gezegd dat de coördinatie slecht is verlopen. Onze gouverneurs hebben daar een schitterende
rol gespeeld. Maar het is toch te gek dat we in Vlaanderen alleen maar op het vlak van
overstromingsvoorspellingen en waterpeilbeheer twee instanties hebben: de Vlaamse
Milieumaatschappij enerzijds en het Hydrologisch Informatiecentrum anderzijds, voor
respectievelijk de onbevaarbare en de bevaarbare waterlopen. Mensen moeten zelf maar
uitzoeken of ze in het bekken van een bevaarbare of een onbevaarbare waterloop wonen om
te weten of ze op de website overstromingsvoorspeller.be of op waterstanden.be moeten gaan
zoeken. Meer eenvormigheid zou daar voor een efficiëntere inzet van mensen kunnen zorgen
en voor een duidelijker communicatiebeleid ten aanzien van de burger.

Ik zou zeggen: Vlaamse Regering, blijf niet bij de zandzakjes zitten en sla de hand aan de
ploeg.

De voorzitter: De heer Dewinter heeft het woord.

De heer Filip Dewinter: Voorzitter, ik wil geen inhoudelijke opmerking maken. Ik vind wel
dat de minister-president – en ook andere ministers bezondigen zich daaraan in andere
actualiteitsdebatten – hopeloos voor zijn beurt spreekt. Daarmee hypothekeert hij het debat en
maakt hij het zelfs voor een stuk onmogelijk. Dat is een slechte gewoonte geworden waarmee
de regering een schot voor de boeg geeft voor alle sprekers van de oppositie en de
meerderheid. In dit geval is dat zeker zo.

De minister-president buigt iedere kritiek op zijn beleid om tot een kritiek aan het adres van
de hulpverleners. Die mensen hebben schitterend werk geleverd. Niemand betwist dat. Wij
zijn hier echter om het beleid te evalueren. Het kan niet de bedoeling zijn om de
hulpverleners als een soort alibi te gebruiken en misbruiken, en elke vorm van kritiek op het
beleid te accapareren en af te doen als een kritiek op de hulpverleners. (Applaus bij het
Vlaams Belang)

Minister-president Kris Peeters: Ik kan ook binnen 2 uur terugkomen!

De heer Filip Dewinter: Waarom misbruikt u vanaf het begin die hulpverleners die schitte-
rend werk hebben geleverd?

De voorzitter: Dames en heren, het is de bedoeling om eerst naar de standpunten van de
fracties te luisteren en vervolgens naar die van de regering. U kunt de discussie ook volgen in
het Koffiehuis. Maar ik denk niet, minister-president, dat dit de bedoeling is.

De heer Sanctorum heeft het woord.
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De heer Hermes Sanctorum: Minister-president, ik schrik toch wel even als u zegt dat u
eventueel 2 uur later kunt komen. Het is ook de bedoeling dat u luistert naar onze
opmerkingen vanuit het Vlaams Parlement en dat u op basis daarvan een evaluatie maakt van
uw beleid. (Applaus bij de oppositie)

Enkele jaren geleden verscheen een studie over het aantal zware overstromingen in ons land
in de periode tussen 1970 en 2006. In de jaren 70 was er een enkele zware overstroming in
ons land. In de jaren 80 waren dat er twee. In de jaren 90 waren er vier. Vanaf 2000 tot 2006
waren er zes zware overstromingen in ons land. De teller voor dit decennium is beginnen te
lopen met de zeer zware overstromingen van de afgelopen dagen.

Overstromingen maken het merendeel uit van de natuurrampen in België. Uit cijfers van het
Rampenfonds blijkt dat tien natuurrampen in een jaar tijd geen uitzondering meer zijn. In de
jaren 90 lag het maximum nog op drie. Zullen we moeten leren leven met een grotere
dreiging voor overstromingen? Natuurlijk, maar het is aan ons, de politici, om een beleid uit
te stippelen zodat het risico voor overstromingen daalt. En dat miste ik de voorbije dagen in
de communicatie, en dan zeker de eerste communicatie van de Vlaamse Regering.

De communicatie is natuurlijk niet zo essentieel als de inhoud van het beleid. De theorie voor
een goed waterbeleid wordt onderschreven door de Vlaamse Regering, namelijk eerst zo veel
mogelijk water vasthouden, dan pas water bergen, en als het niet anders kan water afvoeren.
En er worden plannen opgesteld in Vlaanderen, veel plannen. En er worden ook plannen
aangekondigd en uitgesteld. Soms lijkt het wel een aankondigingsbeleid van plannen. Zo
wordt bijvoorbeeld al jaren gepraat over het klimaatadaptatieplan, maar het komt er pas in
2012 – en dan spreken we nog niet over de uitvoering ervan.

Het is echter de praktijk die telt, meer bepaald wat er daadwerkelijk gebeurt op het veld en
het geld dat we opzijzetten en opzijgezet hebben om een waterbeleid te voeren.

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor de overheid. Waar men kans ziet om te besparen, daar
bespaart men. Maar zo komen de prioriteiten naar boven drijven. Vorig jaar werd geen
nieuwe dotatie uitgetrokken voor het Rubiconfonds dat in geld voorzag voor projecten om
waterschade te herstellen en overstromingen te vermijden. Dit jaar werd ook niet in een
dotatie voorzien. Nochtans was die dotatie noodzakelijk. Ook op andere posten voor water-
beleid wordt in deze begroting sterk beknibbeld. Men dacht immers dat het niet zo belangrijk
was, dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen.

Dit blijkt een foute analyse te zijn. We zullen in de toekomst meer geld moeten uittrekken
voor de inrichting van overstromingsgebieden, wachtbekkens en dergelijke.

In het buitenland, bijvoorbeeld in Nederland, wordt water- en klimaatbeleid steeds meer als
een economische opportuniteit beschouwd. We zullen ook in die richting moeten kijken. Het
bouwen van waterbewuste en klimaatrobuuste gebouwen wordt allicht een van de
economische topsectoren van de toekomst.

Het gaat niet enkel om de middelen om een waterbeleid te voeren. Ook de regelgeving is
belangrijk. We moeten op dit vlak eerlijk zijn. Ten gevolge van de in het verleden gevoerde
laissez-fairepolitiek inzake de ruimtelijke ordening draagt de overheid een immense
historische verantwoordelijkheid. We betalen daar vandaag een zeer hoge prijs voor.

De regelgeving is op dit ogenblik nog niet optimaal. De watertoets, die de voorbije dagen
meermaals is aangehaald, blijkt nog te vrijblijvend. Er worden nog steeds huizen in
overstromingsgevoelige gebieden gebouwd. De watertoets moet dan ook zwaarder
doorwegen en bindend worden.

De Vlaamse overheid gaat ook niet vrijuit. De Vlaamse overheid start grote woonprojecten en
legt bedrijventerreinen en grote wegen aan op plaatsen waarvan we op voorhand weten dat er
wateroverlast kan ontstaan.



Plenaire vergadering nr. 10 (2010-2011) – 17 november 2010 15

Een groot gedeelte van Vlaanderen wordt door wegen, gebouwen en dergelijke bedekt. Dat
zal niet gauw veranderen. Deze realiteit heeft een grote impact op het overstromingsrisico.
We kunnen er niet voor zorgen dat het ophoudt met regenen. We kunnen echter wel
grotendeels bepalen hoe we het regenwater opvangen. We moeten meer inzetten op de
opvang van regenwater voor gebruik en infiltratie op eigen terreinen.

Daarnaast moeten we ook werk durven maken van een ontharding van Vlaanderen. De
voorbije decennia is massaal gebruik gemaakt van asfalt en beton. We zullen steeds meer
andere, waterdoorlatende materialen moeten gebruiken. Ik geef een eenvoudig voorbeeld.
Onlangs heeft de commissie Energie Freiburg bezocht. Daar rijdt de tram over een
grasbedding. In Vlaanderen is dat voorlopig nog sciencefiction.

We moeten werk maken van een betere integratie van het hele waterbeleid. We moeten een
minister aanduiden die het waterbeleid duidelijk kan trekken en coördineren. Op die manier
moet het mogelijk worden een ondubbelzinnig beleid te voeren. De verantwoordelijkheid
moet bij één enkele minister liggen. We moeten in de toekomst meer aandacht aan het
waterbeleid schenken.

Vanwege de woelige geschiedenis, is iedereen in Nederland erg gevoelig voor water.
Afgelopen weekend zijn in Nederland discussies gevoerd over de vraag waarom Vlaanderen
zo het slachtoffer van de regen is geworden. Om overstromingen in de toekomst maximaal te
vermijden, moeten we in Vlaanderen een gelijkaardige sense of urgency opbouwen. (Applaus
bij Groen!)

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe: Voorzitter, ik richt me hier tot alle leden van de Vlaamse Regering. Dit
is immers de verantwoordelijkheid van iedereen.

Ik herinner me dat ik als kind in 1976 naar de televisie keek. We zagen toen beelden uit
Ruisbroek. Iedereen zei dat dit nooit meer mocht gebeuren. In Nederland hebben ze dat in de
jaren 50 ook gezegd. In Nederland is het nooit meer gebeurd. Daar is gehandeld.

Ik heb de minister-president al vaak om meer actie gevraagd. Hij zou naar een groter Bruce
Willis-gehalte moeten streven. Eens te meer moet ik die woorden hier herhalen. Het is
immers opnieuw gebeurd. Meer dan 4000 gezinnen zijn met de ellende geconfronteerd. Tot
overmaat van ramp is zelfs een dodelijk slachtoffer gevallen.

In feite heeft de voltallige Vlaamse Regering enorm veel geluk gehad. Het heeft welgeteld
2,5 dagen onophoudelijk geregend. De mensen van CD&V kennen ongetwijfeld het verhaal
van Noë. Toen heeft het 7 dagen geregend. Dat het enkel om 2,5 dagen gaat, betekent dat de
Vlaamse Regering, allicht door dezelfde instantie, van meer dagen regenval is gevrijwaard
gebleven. Hierdoor is de ellende tot een minimum beperkt.

Als het 2,5 dagen regent, staat Vlaanderen op zijn kop. Dit is het bewijs van het goed beleid
dat hier wordt gevoerd. Wat we zelf doen, doen we beter. Dit is het resultaat.

Welnu, er is een overstromingsvoorspeller. Dat is fantastisch. Er is een voorspeller die zegt
dat u tegen een muur gaat rijden, en u rijdt tegen een muur. Een overstromingsvoorspeller
zegt dat het zal onderlopen, en het loopt onder. Minister Schauvliege, die ik heb kunnen
bewonderen in Terzake, zegt: onze overstromingsvoorspeller heeft dat fantastisch voorspeld.
Bravo, hij heeft het fantastisch voorspeld! Ze heeft dat in een opiniestuk nog een beetje
genuanceerd. Daarom wil ik haar citeren. Ze zegt dat deze extreme situaties waarschijnlijk
nooit kunnen worden voorkomen en dat overstromingen natuurlijke fenomenen zijn die er
altijd zullen zijn.

Wel, minister, ik ben blij dat uw collega in Nederland dat niet heeft gezegd, want ik denk dat
de Nederlanders op een heel andere manier zouden reageren. U zou nooit ofte nimmer een
dergelijke uitspraak kunnen doen in de Nederlandse politiek, want daar zijn de burgers
gewoon dat de overheid tot actie overgaat.
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Wij hebben het gemakkelijk en ik ben persoonlijk heel blij dat ik niet getroffen ben door die
ellende, als je de beelden ziet en weet wat waterschade is, niet van zuiver water maar van
vervuild water, wat de consequenties daarvan zijn voor de burgers, de ellende met de
verzekering en de discussie of men valt onder het Rampenfonds of niet. In West-Vlaanderen
bijvoorbeeld hebben de landbouwers veel schade geleden, maar er is die bewuste 2 dagen
geen 60 liter regen gevallen, maar minder. Ze komen dus niet in aanmerking. Dat zijn
allemaal zaken waarbij we verwachten van de Vlaamse Regering dat ze voorzieningen treft.
Mieux vaut prévoir que guérir, beter voorzien dan genezen. Deze fatalistische houding is
absoluut niet op zijn plaats en deze uitdrukkingen evenmin.

Als alles opnieuw droog zal zijn, zullen we alles gauw vergeten zijn, daarom is het initiatief
van onze fractieleider en van Groen! en Open Vld een uitstekend initiatief om ervoor te
zorgen dat dit niet vergeten geraakt. Als het straks allemaal weer droog is, mogen we niet
zeggen dat het even ellende was, zodat we binnen 2 jaar weer met dezelfde problematiek
worden geconfronteerd.

De bekkenbeheersplannen zijn er maar de uitvoering ervan loopt achterop, zoals al is
aangehaald door de heer Martens. Minister Muyters heeft in 2010 de geldkraan voor het
Rubiconfonds dichtgedraaid, met de gevolgen die we kennen. Dat is onverantwoord want dit
behoort tot de kerntaken van de overheid. Minister, ik zie u met een winkelnota en met een
draak van een ontwerp van decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling waar de sector
geen boodschap aan heeft. Daar hebben we wel allemaal tijd voor, maar voor deze essentiële
taken hebben we geen tijd. Het is dringend tijd dat deze regering de prioriteiten legt op de
kerntaken die van een overheid worden verwacht.

Een volgend punt zijn de grachten en beken. Zoals vele burgemeesters hebben gezegd, zijn er
grachten en beken onder provinciale verantwoordelijkheid en onder gemeentelijke
verantwoordelijkheid. Dan hebben we nog het Vlaamse Gewest en de fantastische opdeling
tussen de onbevaarbare waterwegen en de bevaarbare waterwegen. Professoren stellen vast
dat bijvoorbeeld de Dender op bepaalde plaatsen maar anderhalve meter diep meer is.
Minister Crevits komt dan zeggen dat het zal worden opgelost met schotten, want dat de
diepte er niets mee te maken heeft. Sorry, de zuivere wetenschap en wiskunde zegt dat als een
bad 1,5 meter diep is… (Opmerkingen van minister Hilde Crevits)

Sorry, maar voor de opvangcapaciteit van een rivier is de diepte ook bepalend. U mag zeggen
wat u wilt, die schotten zijn effectief een hulpmiddel, maar de diepte en de regelmatige
uitdieping van deze evacuatiewegen zijn essentieel.

Mevrouw Mia De Vits: De heer Sabbe heeft het even gehad over de grachten. Ik kom uit een
plattelandsgemeente en kan zeggen dat in heel wat gemeenten het onderhoud van de grachten
ronduit slecht is of niet gebeurt. We zouden best eens gaan kijken naar wat in Nederland
gebeurt. Daar is er controle. Er wordt van bovenaf nagegaan of er wel degelijk onderhoud van
de grachten gebeurt. Er worden sancties opgelegd als dat niet gebeurt. Ik pleit niet voor een
nieuw bestuursniveau, maar het is belangrijk dat daar iets aan gebeurt.

Mevrouw Tinne Rombouts: Ik vind het belangrijk dat we gaan nadenken over hoe het
waterbeleid aangestuurd en gecoördineerd moet worden. Er zijn inderdaad bezorgdheden
over de manier waarop bepaalde systemen of instellingen op elkaar moeten worden
afgestemd.

Ik vind het echter veel te kort door de bocht om te zeggen dat de gemeenten geen aandacht
hebben voor het ruimen van hun grachten of andere waterlopen. Ik moet vaststellen dat hoe
dichter men bij de mensen zit en men effectief wordt geconfronteerd met de gevolgen van een
slechte afwatering of van wateroverlast, hoe effectiever men optreedt.

De gemeenten volgen dat echt wel op. Ik hoop dat we nu niet op een drafje beslissingen gaan
nemen betreffende de aansturing. De aansturing mag niet gebeuren vanuit negatieve
voorbeelden of ervaringen. Ze moet gefundeerd worden gevoerd met het oog op een
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algemeen goed waterbeleid. We kunnen niet op korte termijn beslissen welke richting of
coördinatie we moeten volgen.

Mevrouw Mia De Vits: Mevrouw Rombouts, ik stel voor dat u eens een plattelandsgemeente
bezoekt. (Gelach bij CD&V)

Kom eens kijken hoe dat onderhoud gebeurt. Het gaat hier niet over oppositie tegenover
meerderheid. We moeten allemaal samen zoeken welke stappen er verder kunnen worden
gezet om tot een beter waterbeleid te komen.

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijn oproep is net om niet alleen vanuit de eigen achtertuin te
reageren. Het gaat daar blijkbaar slecht. Ik vraag juist om andere voorbeelden te bekijken. Ik
heb echt wel kennis van de situatie in plattelandsgemeenten. Er wordt wellicht op
verschillende manieren gewerkt, maar ik vraag u verder te kijken dan het geval waar u het
over hebt. (Applaus bij CD&V en de N-VA)

De heer Hermes Sanctorum: Ik heb een technische bemerking. De ruiming van waterlopen
is belangrijk. We moeten daar echter voorzichtig mee zijn, want soms zorgt de ruiming juist
voor nog grotere problemen. Het water stroomt daardoor immers sneller en overstroomt de
lagergelegen gebieden bij overstromingen. We moeten daar aandacht voor hebben, maar
ruiming alleen is niet de oplossing.

De heer Ivan Sabbe: Het gebeurt zelden, maar nu ben ik het roerend eens met mevrouw De
Vits.

Mijnheer Sanctorum, dat is gedeeltelijk werkelijkheid. Dat betekent dat we ervoor moeten
zorgen dat er geen obstructies zijn, zodat het systeem kan functioneren. Dat is een verschil. U
zegt dat het geleidelijk aan moet gebeuren, en men de grachten en beken niet superbreed
moet maken. Maar men heeft er wel nood aan om de evacuatie mogelijk te maken op het
moment dat die nodig is.

Inzake het bufferen verwijs ik naar het overlegplatform en kenniscentrum voor de riolerings-
en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Daar stelt men voor om het regenwater op te
vangen en te houden op de plaats waar het valt. VLARIO vraagt een aanpassing van de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater. Daar moeten we dringend
werk van maken. Dat kan veel helpen om de huidige waterellende te voorkomen.

De watertoets is een goed instrument, maar kan ook proactief zijn. Als een woonuitbreidings-
gebied op de grens ligt, kan men in de watertoets voorstellen dat de woningen een
gevrijwaarde zone krijgen van ongeveer 1 meter zodat ze niet onmiddellijk het slachtoffer
worden.

Vlaanderen bewijst eens te meer dat we door de opsplitsing van alle bevoegdheden niet
komen tot concrete actie. We zeggen al langer dat de provincies moeten worden afgeschaft.
We hebben de steden en de gemeenten. We hebben minister Schauvliege die zwemt, zij is
bevoegd voor de onbevaarbare waterlopen. We hebben minister Crevits die vaart met een
bootje, zij is bevoegd voor de bevaarbare. We hebben zoveel verschillende beleidsniveaus dat
we niet meer komen tot de kerntaken. De concrete maatregelen bestaan wel in planvorm maar
worden niet uitgevoerd. Eens te meer is het tijd om iets te doen. Het mag niet vergeten raken
als het straks weer droog is. We mogen niet denken dat dit een probleem is voor morgen of
overmorgen. Nee! Er moet nu preventief worden gewerkt zodat we dit in de toekomst
vermijden. (Applaus bij LDD)

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Dit is een heel breed debat. 7 minuten is dan ook heel kort. Ik
zal toch proberen mij daaraan te houden.

De klimaatsveranderingen hebben een enorme impact op de weersomstandigheden. We zijn
dit weekend met de neus op de feiten gedrukt. Ook Vlaanderen ontsnapt hier spijtig genoeg
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niet aan, met alle dramatische gevolgen van dien voor duizenden mensen en hun woningen.
Het waren ellendige taferelen: in de huiskamer tot aan de knieën in het water, bij lage
temperaturen, gure wind en invallende duisternis. Je droom, je knusse huisje, zien
verwoesten, is aangrijpend. Een geliefde verliezen in de waterellende is hartbrekend.

De weersomstandigheden van dit weekend waren misschien ongewoon maar we moeten ons
ervan bewust zijn dat dergelijke weersomstandigheden zich door toedoen van
klimaatsveranderingen inderdaad meer en meer dreigen voor te doen. Het wordt dan ook zaak
om ons maximaal te wapenen zodat we in de toekomst dergelijke rampen maximaal kunnen
vermijden.

Op het risico af cynisch te lijken of de getroffen mensen te affronteren, moeten we wat dit
weekend gebeurde aangrijpen als leerschool voor de toekomst. Een duidelijke risicoanalyse
en kritische evaluatie van de ontwikkelde instrumenten zijn onontbeerlijk. De voorbije jaren
werden immers heel wat inspanningen geleverd, die dit weekend ook overduidelijk hun
vruchten afwierpen. Zie maar naar het effectief beheerde bufferbekken van Egenhoven, dat
Leuven heeft gevrijwaard, en het Schulenmeer op de Demer, dat Diest en Aarschot heeft
gevrijwaard. Ook enkele gebieden die vroeger aangeduid waren als woongebied maar niet
slaagden voor de watertoets, stonden onder water. Dat betekent dat de watertoets werkelijk
een belangrijk instrument is dat, als het serieus wordt genomen, in de toekomst effectief
bebouwing op waterzieke gronden kan uitsluiten.

Jammer genoeg voldeden de geïnvesteerde miljoenen overduidelijk niet. De uitdagingen
blijven gigantisch.

Het is niet goed nu paniekvoetbal te gaan spelen. Onze waterhuishouding vraagt permanente
aandacht en een onderbouwde strategische aanpak. De structurele problemen waarvoor we
staan, zijn immers niet met één pennentrek weg te vagen. Vlaanderen is bijvoorbeeld op het
vlak van ruimtelijke ordening gemakkelijk te typeren: we zijn dichtbevolkt en historisch
gezien zijn er wel degelijk woningen gebouwd op waterzieke gronden. Er zijn veel verharde
terreinen en ons land wordt doorkruist door water. Wie de indruk wekt dat problemen van
deze omvang morgen zijn opgelost door snelsnel de forcing te voeren met betrekking tot deze
of gene maatregel, om dan, eens de gevolgen van deze ramp letterlijk zijn weggeëbd, gewoon
over te gaan tot de orde van de dag, doet aan symptoombestrijding en is ter kwader trouw.

De basisfilosofie van het waterbeleid is: ‘ruimte voor water’. Dat was ook de leidraad van het
decreet Integraal Waterbeleid. Het klopt dat water ruimte moet krijgen, alleen moeten we zelf
kunnen bepalen waar we het water willen laten stromen. Zonder te suggereren dat Nederland
altijd gevrijwaard zal blijven van waterrampen, wil ik toch de sprong maken naar de
instrumenten die onze noorderburen inzetten om het water te beheren. Nederland had nooit
bestaan als er geen harde menselijke ingrepen waren gedaan om sturing te geven aan het
water. Zij investeerden in keermuren, dijken, stuwbalken in grachten, gemalen en
baggerwerken om dieptebuffering te behouden. Dit zijn instrumenten die bij ons vaak
negatief bekeken worden. Ik vind het heel hypocriet van mijn collega van Groen! als hij zegt
dat we moeten kijken naar Nederland, maar dat bufferen of baggeren voor dieptebuffering
een instrument is dat geen soelaas zal brengen.

De heer Hermes Sanctorum: Als onderdeel, mevrouw.

Mevrouw Tinne Rombouts: Het hele waterkwantiteitsbeheer in Nederland is opgebouwd
rond gestuurde, controleerbare maatregelen. Deze ingrepen zijn toch wel van een andere orde
dan de instrumenten die bij ons in eerste instantie worden ingezet. ‘Ruimte voor water’ kreeg
hier in het verleden heel duidelijk een natuurlijke, zachte invulling met ongecontroleerde
overstromingsgebieden, natuurlijke plasbermen, behoud van kruidgroei voor vertraging van
afvoer, natuurlijke afvoer van sediment in plaats van ruimingen. Water moest met andere
woorden stromen waar het natuurlijk zou stromen, ondanks de dichte bevolking en
bebouwing.
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Vanzelfsprekend is aandacht voor natuurlijke maatregelen en de ecologische inrichting van
onze waterlopen belangrijk, maar we moeten durven na te denken over de verhouding tussen
de natuur en het menselijk genie. We hebben sterk vooruitgang gemaakt op het vlak van
mooie watergebonden natuur, maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat er vierduizend
huizen onder water kwamen te staan. Rekenen we er niet te veel op dat Moeder Natuur alles
vanzelf zal opvangen? Het is hoog tijd om nog meer aandacht te besteden aan een meer actief
en gecontroleerd waterbeheer.

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Mevrouw Vera Van der Borght: Mevrouw Rombouts, ik ben blij dat u een opsomming
geeft van enkele elementen die men in Nederland gebruikt en die daar soelaas hebben
geboden. Ik hoop dat u de ministers in de Vlaamse Regering kunt overtuigen van de
noodzaak van de elementen die u hebt opgesomd, maar die sommige ministers in twijfel
trekken.

De heer Hermes Sanctorum: Mevrouw Rombouts, ik heb de indruk dat u het Nederlandse
beleid herleidt tot een heel eenvoudig beleid met wat dijken enzovoort. Het is wel iets
complexer dan dat, het is daar ook een complexere materie. U legt nogal de nadruk op het feit
dat de mensen ruimte moeten krijgen, waarschijnlijk ook in overstromingsgevoelige
gebieden, en dat men dat dan maar op een andere manier moet oplossen. Dat is toch uw
boodschap.

De bekkenbeheersplannen liepen een jaar vertraging op, maar uiteindelijk werden 616 hectare
overstromingsgebieden afgebakend. Volgens heel wat experts is dat te weinig en worden er
onvoldoende financiële middelen voor uitgetrokken. Wat wilt u? Wilt u dat dit behouden
blijft, dat het wordt uitgebreid, of, zoals ik aanvoel in uw betoog, dat het wordt verminderd?

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Ik ben blij dat mevrouw Rombouts verwijst naar Nederland.
Daar hebben we te maken met een heel andere structuur. Daar zijn twee grote spelers, de
Rijkswaterstaat, waar alles in één hand is gebracht, en de 26 waterschappen, die rechtstreeks
verkozen zijn en een eigen fiscaliteit hebben. Dat staat haaks op de structuur die we hier
kennen, met een versnippering van bevoegdheden over de bevaarbare en de onbevaarbare
waterlopen. Dat bevordert niet altijd een efficiënte aanpak.

De voorzitter: De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen: Mevrouw Rombouts, u zegt dat we moeten bufferen en ruimte
creëren als we water willen beheren. We weten dat het creëren van buffering, van
wachtbekkens niet vanzelfsprekend is. Vanmorgen heb ik gesproken met gedeputeerde
Smeets over Halen. Daar ligt men al 12 jaar in conflict met een landbouwer om een
wachtbekken voor de Velpe te realiseren. De provincie wil er ook een creëren, maar heeft nog
maar de helft kunnen realiseren. Bent u het met me eens dat we er moeten voor zorgen dat we
procedures creëren om sneller wachtbekkens te kunnen realiseren en landbouwgronden te
kunnen aansnijden?

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer Sanctorum, het waterbeleid in Nederland is inderdaad
complexer dan een aantal instrumenten. Dat heb ik duidelijk gezegd. Ik heb gezegd dat ik het
over een aantal instrumenten zou hebben om een aantal zaken aan te halen. Ik doe dat omdat
u en uw voorzitter hebben verwezen naar het Nederlandse beleid, maar als we spreken over
gecontroleerde harde maatregelen en menselijke ingrepen, voelen we systematisch dat u dat
snel afremt. In het debat heb ik vernomen dat u voor bijvoorbeeld sedimentruimingen op de
rem staat. U vindt het waterbeleid heel belangrijk, maar daarvoor zijn slibruimingen geen
oplossing. Dat wil ik maar aanhalen. Ik voel snel reactie op de maatregelen die onder andere
wel een cruciaal onderdeel vormen van het Nederlandse beleid.
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Uw interpretatie dat ik zou zeggen dat we meer ruimte moeten creëren en watergevoelige
gronden aansnijden, toont dat u niet zo goed hebt geluisterd naar mijn betoog. Ik heb
duidelijk gezegd dat de watertoets een heel belangrijk instrument is dat moet worden
gehandhaafd en dat dat de verantwoordelijkheid is van iedereen. Bij de good practices die ik
zopas heb vernoemd, zijn er zelfs gebieden die vroeger woongebieden waren. Ze waren niet
geslaagd voor de watertoets en zijn omgevormd tot niet-woongebieden. Dat heb ik
aangehaald als een good practice. Uw insinuatie dat ik doe alsof alle waterzieke gronden
moeten worden benut door de mensen, laat ik aan u over, maar het is zeker niet mijn
boodschap.

Op uw derde punt zal ik in de loop van mijn betoog antwoorden.

Daarstraks ben ik even tussengekomen in het debat over de structuur. Ik heb gezegd dat
verbeteringen mogelijk waren. De discussie mag echter niet snel op basis van een enkele
ramp worden afgehandeld. De coördinatie van het waterbeleid is fundamenteel en daar moet
tijd worden voor uitgetrokken. De mensen die lokaal met wateroverlast worden
geconfronteerd – denk aan de waterschappen in Nederland die ik als grensbewoonster zeer
goed ken – moeten daar ook bij betrokken worden.

De vraag of sneller moet worden ingespeeld om maatregelen te kunnen treffen, is van
algemeen belang en telt voor alle projecten. U zegt, mijnheer Sannen, dat sommige
landbouwgronden niet worden aangesneden omdat er al jarenlang procedures lopen. Maar
ook over natuurgebieden waar in gebieden voor overstroming werd voorzien, lopen er
processen. De discussie ‘Water voor iedereen’ is zodanig van belang dat alles daaromheen op
elkaar moet worden afgestemd. Ik weet dat soms schattingsverslagen worden opgevraagd
waar jaren moet op gewacht worden. Dat zijn reële knelpunten.

Als we niet inzetten op sedimentruimingen, mijnheer Sanctorum, dweilen we met de kraan
open. We zouden wel investeren in wachtbekkens, maar de grachten en waterlopen laten we
vandaag dichtslibben. Dat betekent dus minder ruimte voor water.

Minister Schauvliege heeft al een evaluatie aangekondigd van het Integraal Waterbeleid. Bij
de opmaak van de stroomgebiedbeheersplannen heeft men ecologie, waterkwaliteit en
waterkwantiteit bij elkaar genomen. Uiteraard zijn er wisselwerkingen, maar de vraag is of de
integraalaanpak het de minister nog toelaat om een duidelijke analyse te maken en de
elementen van waterkwantiteit eruit te filteren. Nochtans is dat nodig om resultaatgerichte
maatregelen te kunnen treffen.

Ik ben benieuwd naar de kostprijs van de totale stroomgebiedbeheersplannen en van de acties
die specifiek betrekking hebben op de waterkwantiteitbeheersing.

Wie realistisch is, moet toegeven dat deze operaties heel wat tijd en geld vergen. De juiste
strategische prioriteiten bepalen lijkt me dan ook een hele uitdaging. Dat behoort niet tot de
uitsluitende bevoegdheid van een, twee of drie ministers. Dat kan alleen als ieder van ons
zich verantwoordelijk gedraagt. Ondanks de rampzalige gevolgen waar we allemaal getuige
van zijn, loert ook hier het nimby-effect om de hoek. Als het medeleven met de getroffenen
oprecht is, moet de voltallige Vlaamse Regering en dit halfrond zich mee verantwoordelijk
voelen om een permanent, kwaliteitsvol waterbeleid uit te stippelen, uit te voeren en op te
volgen. Dat betekent dat een verschuiving van de prioriteiten en de middelen alleen maar
mogelijk is als ze op de ondersteuning en medewerking van iedereen kan rekenen. Daar
rekenen we ook op.

De heer Bart Martens: Voorzitter, ik heb de indruk dat mevrouw Rombouts op een aantal
punten wou temporiseren: alles blijft lang aanslepen en zo. Op het vlak van de realisatie van
overstromingsgebieden en wachtbekkens gaf de heer Sannen hier al het voorbeeld van een
project in Zuid-Limburg van 12 jaar. We kunnen ook het voorbeeld geven van de potpolder
van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, want dat dossier sleept al meer dan 30 jaar aan. Het zit al
vervat in het Sigmaplan van eind jaren 70, maar is nog altijd niet gerealiseerd.
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Mevrouw Rombouts, ik versta niet goed dat u dan zegt dat we dit ook in andere beleids-
domeinen hebben. We moeten hier wel degelijk meer dan een tandje bij steken. Dergelijke
lange doorlooptijden kunnen absoluut niet meer aanvaard worden.

U hebt blijkbaar ook kritiek op de natuurinvulling van sommige van die overstromings-
gebieden. Aan het geactualiseerde Sigmaplan is een maatschappelijke kosten-batenanalyse,
uitgevoerd door de VITO, voorafgegaan en die heeft uitgewezen dat de natuurinvulling van
die overstromingsgebieden de meeste maatschappelijke baten met zich meebrengt. Ik meen
dat het een weloverwogen keuze is van de Vlaamse Regering om de overstromingsgebieden,
tenminste voor wat dit betreft, een natuurinvulling te geven.

De heer Wilfried Vandaele: Ik ben het ook niet helemaal eens met mevrouw Rombouts, die
volop wil inzetten op de ruimingswerken en het uitbaggeren. Dat is natuurlijk een onderdeel,
maar het is niet het hele verhaal. Wie specialisten raadpleegt naar aanleiding van wat de
voorbije dagen gebeurd is, zal horen dat het slechts een heel gedeeltelijke oplossing is en dat
met de hoeveelheid water die we nu gezien hebben, zelfs een volledige uitbaggering van onze
waterlopen geen oplossing zou hebben geboden.

De heer Dirk Peeters: Ik wil even kort reageren en ik ga in dezelfde stijl als de heer
Vandaele verder.

Mevrouw Rombouts, als u beweert dat wij tegen slibruiming of sedimentruiming zijn, dan
moet ik u duidelijk zeggen dat wij daar niet tegen zijn. Waar we wel tegen zijn, is dat door
middel van sedimentruiming of slibruiming de rivieren worden verdiept. Net die verdieping
heeft er in het verleden toe geleid – denkt u maar aan het type ruilverkavelingen die we
hebben gekend – dat het water versneld en in grote hoeveelheden werd afgevoerd en zo
overstromingen heeft veroorzaakt. Ik stel vast dat minister Crevits ook heeft gereageerd op
het niet verdiepen van de Dender, net om die reden.

Als u dan toch de vergelijking wilt maken tussen België en Nederland, kijk dan gewoon naar
de Grensmaas in Limburg, die sommigen onder ons heel goed kennen. Die is 100 meter breed
aan de Belgische kant, maar 5 kilometer verderop is die kilometers breed, met respect voor de
winter- en de zomerbedding. Dat is ruimte voor water, niet: dieper en sneller.

De heer Ivan Sabbe: Ik denk dat mevrouw Rombouts vooral een oplijsting maakt van wat er
allemaal op stapel staat, maar daarover hebben we het al gehad.

Het gaat niet over het op stapel staan van allerlei plannen, maar over de uitvoering en de
omzetting ervan, mevrouw Rombouts. Dat is het punt dat heeft geleid tot die dramatische
toestand voor die 4000 gezinnen. Dat is wat we moeten vermijden en niet wat op stapel staat.
We moeten naar concrete maatregelen die uitgevoerd moeten worden, uiteraard aangevuld
met nieuwe maatregelen die inspelen op de mogelijkheid dat dit veel vaker zal voorkomen in
de toekomst.

We vragen u dus niet om die opsomming te maken, we vragen u, en straks ook de Vlaamse
Regering, wat de concrete maatregelen zijn op korte termijn om die omzetting te doen en om
de zekerheid te geven dat het binnenkort zal gebeuren.

Mevrouw Veerle Heeren: Ik meen dat we het allemaal eens kunnen zijn dat er nog veel
werk aan de winkel is, maar in antwoord op de heren Sannen en Martens, met het voorbeeld
van Halen, wil ik hier toch ook eens het positieve verhaal brengen.

Ik woon in een regio, Zuid-Limburg. Voorzitter, u woont daar ook. We wonen daar samen.
(Gelach. Opmerkingen van de voorzitter)

Het is een regio die de voorbije 10 jaar slachtoffer is geweest van heel veel wateroverlast,
zeker in Tongeren, Sint-Truiden en Riemst. Dankzij Vlaanderen zijn daar heel veel ingrepen
gebeurd, maar ook dankzij de watering. Blijkbaar hebben wij in onze regio een watering die
een van de beste is van Vlaanderen, niet alleen van Limburg.
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En, mijnheer Sannen en mevrouw De Vits, die watering werkt zo goed omdat ze op het lokale
niveau zo goed de beekjes kan openhouden, omdat ze werkmensen in dienst heeft om er een
antwoord op te bieden en omdat ze samen met de lokale overheid, met Vlaanderen en met de
provincie in staat is om op basis van onteigeningsvergunningen gronden te verwerven om
wachtbekkens aan te leggen.

Het is natuurlijk een intriest verhaal, maar we doen ook goede dingen. We kunnen dit
hanteren om de komende jaren te versnellen. Ik denk dat iedereen hier dit kan steunen.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, ik wil de betogen van een aantal collega’s even
nuanceren. Mijnheer Martens, mijnheer Peeters, mijnheer Sannen, elk bestuursniveau moet
zijn verantwoordelijkheid nemen. Men spreekt over bewegingen en groepen die soms
verhinderen om werkzaamheden uit te voeren. Ik wil dit even aanvullen. In Geraardsbergen
moet er al jaren een overstromingsgebied worden gerealiseerd. Het zijn net de natuur-
verenigingen die dit verhinderen.

Ik wil ook het voorbeeld van de Durme geven. Er liggen daar al jaren boten met één
opdracht: roeren in het slib zodat de beken in de rivier kunnen lozen. Slib ruimen blijft
absoluut noodzakelijk, net als dijkverhogingen. Vandaar dat collega Rombouts ten volle
gelijk heeft als ze verwijst naar het Nederlandse model.

Mevrouw Vera Van der Borght: Voorzitter, ik wil aansluiten bij wat collega De Meyer
daarnet zei over Overboelare, waar er inderdaad een schrijnend probleem is. Ik hoop dat de
minister ons straks een antwoord kan geven en ons kan zeggen wat ze gaat doen. Er is een
uitspraak van de Raad van State. De mensen zouden er baat bij hebben te weten welke
initiatieven de minister specifiek gaat nemen. Gaat ze al dan niet een nieuwe procedure
opstarten?

De ene pleit voor baggeren, de andere trekt baggeren in twijfel. De eindconclusie zal én-én-
én-én moeten zijn. Het zal een opeenvolging van een aantal zaken moeten zijn. Ik heb ook
gelezen wat de minister zegt over het nut van baggeren. Als de minister uitspraken doet en
zegt dat men dringend prioriteit moet geven aan het realiseren en het op punt stellen van het
stuwprobleem, dan vind ik dat daar dringend uitvoering aan moet worden gegeven. Na de
laatste zware overstromingen van eind 2002,begin 2003 zijn er studies uitgevoerd, waarna
een aantal voorstellen werden geformuleerd. Deze regering moet er dringend werk van maken
om die voorstellen ook uit te voeren en niet alleen, als er problemen zijn, die plaatsen gaan
bezoeken en gratuite beloftes doen die men nadien toch niet nakomt.

De heer Ludo Sannen: Voorzitter, ik ben er mij van bewust dat er heel wat goede
voorbeelden in Vlaanderen zijn en dat er heel wat goed werk wordt geleverd. Ik ken in dezen
ook de gevoeligheid van de burgemeester van Sint-Truiden, maar ik had het over procedures.
Ik had het voorbeeld van Halen aangehaald om aan te tonen dat sommige procedures heel
lang kunnen duren. Wie of wat daar ook de oorzaak van is – landbouw, natuur of wat dan
ook –, daar gaat het niet om. Mijn vraag is of u bereid bent om ervoor te zorgen dat die
procedures kunnen verkorten zodat er sneller buffering en wachtbekkens kunnen worden
gerealiseerd.

Mevrouw Tinne Rombouts: Collega Martens, het verhaal van het temporiseren is uw
interpretatie. Ik moet, samen met andere collega’s, vaststellen dat het zeker niet zo is. Ik denk
net dat ik een krachtig verhaal heb proberen te brengen om te zeggen dat het tijd is om een
aantal extra maatregelen te nemen en het probleem misschien eens van een andere kant te
bekijken. Over temporiseren is zeker niet gesproken.

Het verhaal van natuurinvulling tegenover overstromingsgebieden is ook voor een deel eng
bekeken. Nee, ik zeg niet dat de overstromingsgebieden die moeten worden aangelegd, geen
natuurinvulling mogen krijgen, integendeel. Maar we moeten er wel over nadenken of een
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natuurlijke, zachte maatregel zoals bijvoorbeeld een overstromingsgebied overal wel kan. In
een aantal gebieden is dat de beste en een noodzakelijke oplossing, maar soms is het
interessanter om dijken, om stuwen, om grachten met extra buffering aan te leggen.

We moeten echter vaststellen dat die harde maatregelen systematisch onder vuur liggen en
niet altijd worden gewaardeerd, terwijl ze in Nederland net de basis van het hele waterbeleid
vormen.

Mijnheer Vandaele, ik ben het ermee eens dat slibruiming een van de diverse maatregelen is.
Zoals al werd aangegeven, is het een en-enverhaal. Het is wel een immens belangrijk punt.
Anders dweilen we met de kraan open.

Mijnheer Peeters, u hebt gesteld niet tegen sedimentruiming op zich te zijn. Daar ben ik blij
mee. Er mag van u echter geen verdieping zijn. Als er een gracht wordt aangelegd, of
eventueel bij rivierbeddingen, doet de huidige regering ook effectief aan waterpeilbeheer: er
wordt een waterpeil vastgelegd en dan wordt de diepte inderdaad ook bepaald. Het is
belangrijk dat we dat handhaven, maar dan moet dat ook worden gehandhaafd. Het mag ook
niet ondiep worden. Dat is het knelpunt vandaag. Daarom hameren we zo op die sediment-
ruimingen.

Ik heb daarnet ook al voldoende gezegd over het uitvoeren en omzetten van de plannen. We
moeten inderdaad een aantal stappen zetten, maar we moeten ook kritisch durven te blijven
bij de plannen die al zijn opgemaakt. Het is onze vraag dat het pakket aan inzetbare
instrumenten toch nog eens grondig zou worden geanalyseerd en eventueel bijgestuurd.
(Applaus bij CD&V en de N-VA)

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Voorzitter, geachte ministers, geachte leden, minister
Schauvliege, zondagmiddag deed u op het vtm-nieuws een toch wel opmerkelijke uitspraak.
U zei dat Vlaanderen moet leren leven met dit soort overstromingen en met wateroverlast. Op
zijn zachtst gezegd leek die uitspraak vrij merkwaardig, vooral voor de mensen die dit
weekend slachtoffer waren van de wateroverlast.

De heer Ludwig Caluwé: Ik had niet gedacht dat iemand dat nog zou zeggen. Ik dacht dat
iedereen ondertussen wel had ingezien dat minister Schauvliege dat niet heeft gezegd. Nu u
dat toch beweert, kunt u eens het letterlijke citaat geven?

Mevrouw Marleen Van den Eynde: De minister heeft gezegd dat we moeten leren leven
met die situatie.

De heer Ludwig Caluwé: Dat heeft ze niet gezegd!

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Laat me even uitspreken. Ik weet inderdaad wel wat de
minister wil zeggen: we moeten werkelijk werken aan die klimaatverandering en die extreme
weersomstandigheden. Minister, dat hebt u immers ook gezegd, namelijk dat er sprake is van
extreme weersomstandigheden, die zullen leiden tot meer regen, met meer overstromingen als
gevolg.

De heer Sven Gatz: Mijnheer Caluwé, ik heb me de moeite getroost om de reportage
opnieuw te bekijken. Minister, ik heb ook gemerkt dat u het noodzakelijk acht om via een
vrije tribune uw communicatie te verzorgen. Dat is voor een minister toch wel een heel
bijzondere manier van communiceren. Hebt u dat nodig? Minister-president, ik heb u nog
nooit een vrije tribune weten schrijven. U hebt dat niet nodig.

Minister Schauvliege, wat u hebt gezegd, stuit ons enorm tegen de borst. Eerst heeft
mevrouw Tanghe inderdaad gezegd dat we ermee moeten leren leven. Dat heeft zij
aangebracht. U hebt daar niet op gereageerd en hebt uw beleid voort toegelicht. Dan heeft ze
u voor de tweede maal gevraagd of we hiermee moeten leren leven. Het was niet bijzonder
slim om daarop te zeggen: “Inderdaad.” Ik begrijp ook Nederlands. Dat zal u nog blijven
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achtervolgen. Sommigen maken rekenfouten, sommigen leren met dingen te leven, en dat
blijft hangen. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Geachte leden, sommigen vinden het blijkbaar nodig om de
publieke opinie te manipuleren, om me een uitspraak in de mond te leggen en dat zelfs ook te
misbruiken in advertenties, zoals ik vandaag heb gezien. Ik kan tegen een stootje, maar wat
me bijzonder stoort en raakt is dat u zo de slachtoffers van de watersnood, de families, de
hulpverleners en al diegenen die dit weekend hun solidariteit hebben betoond, wijsmaakt dat
er niets zou zijn gebeurd. (Rumoer. Opmerkingen)

Ik vind dat men van die mensen op die manier een politieke speelbal maakt, voor eigen,
kortzichtig belang. Daar doe ik niet aan mee. (Applaus bij CD&V)

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, dit is totaal naast de kwestie. U haalt er weer
de hulpverleners bij. Het gaat niet over de hulpverleners. Het gaat om uitspraken die u hebt
gedaan. U neemt de extreme weersomstandigheden als een normaal feit. Het klopt dat er in de
toekomst meer extreme weersomstandigheden zullen zijn en dat die gevolgen hebben. Het
komt er dan op aan dat u er met uw beleid een antwoord op geeft. Maar het gaat niet op in het
debat de hulpverleners weer mee op het matje te roepen.

Voorzitter, de overstromingen van meer dan 10 jaar geleden in bijvoorbeeld Antwerpen
hebben de vorige regeringen, provincie- en gemeentebesturen ertoe aangezet om belangrijke
maatregelen te nemen om die overstromingen te voorkomen. Merksem was het afgelopen
weekend niet het slachtoffer van watersnood. Er zijn de afgelopen jaren dus ongetwijfeld
stappen vooruit gezet.

Mevrouw Rombouts, het gaat hier ook niet om paniekvoetbal, maar deze regering mag toch
minstens een tandje bijsteken als de genomen maatregelen onvoldoende blijken te zijn.

Er zijn initiatieven zoals de overstromingsvoorspeller, waarnaar de heer Sabbe heeft
verwezen. Hij deed er nogal meewarig over. Maar, mijnheer Sabbe, het is eigenlijk goed dat
die overstromingsvoorspeller bestaat.

De voorzitter: Dames en heren, mevrouw Van den Eynde heeft het woord. Als u behoefte
hebt aan overleg, kunt u altijd naar het Koffiehuis gaan. Mevrouw Van den Eynde heeft net
als iedereen het recht het standpunt van haar partij, het Vlaams Belang, te vertolken. Ik vraag
u dus te luisteren naar mevrouw Van den Eynde.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Dank u, voorzitter.

De overstromingsvoorspeller kan de knelpunten op het terrein aantonen, waardoor een
aangepast beleid kan worden gevoerd. Jammer genoeg, minister, gaat het hier enkel om de
onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Bij de overstromingen van het afgelopen
weekend was het duidelijk dat het probleem niet alleen bij de onbevaarbare waterlopen lag.
Zelfs waterlopen van tweede en derde categorie waren verzadigd door de regenval van de
vorige maand, van de maand augustus en niet, mijnheer Sabbe, van de regenval van 2,5
dagen. Het is dan ook heel belangrijk om ook dergelijke waterlopen goed op te volgen.

Minister, de Vlaamse Milieumaatschappij geeft zelf aan dat u nog voor heel wat uitdagingen
staat, dat de uitdagingen bijzonder groot zijn om de overstromingsvoorspeller beter in te
vullen en dat het nog wel investeringen zal vergen. Mijn vraag is dan ook waarop u wacht.

De Vlaams Belangfractie stelt spijtig genoeg vast dat Vlaanderen zeker op het structurele
vlak niet klaar is om overstromingen te voorkomen. Dat bewijst ook de massa plannen die
nog steeds op de studietafel liggen. Ik zal beginnen met het Vlaams Klimaatadaptatieplan,
een concreet plan om de gevolgen van de klimaatwijziging op te vangen en de plannen om
overstromingsrisico’s in te schatten en beter op te vangen. Die blijven nog steeds in een
studiefase steken. Wat het klimaatadaptatieplan betreft, wordt de impact van de klimaat-



Plenaire vergadering nr. 10 (2010-2011) – 17 november 2010 25

wijziging klaarblijkelijk pas in kaart gebracht tegen 2012 via een impactstudie, die dan de
basis moet vormen voor het opstellen van een Vlaams adaptatieplan. Dat betekent dus,
collega’s, dat pas na 2012, pas over 2 jaar prioritaire maatregelen kunnen worden bepaald om
die negatieve gevolgen ten gevolge van het wijzigende klimaat te kunnen tegengaan – en dan
heb ik het alleen maar over de plannen.

Dit kan en dit mag niet, minister. De overstromingen van het afgelopen weekend hebben
aangetoond dat die studiefase niet te lang meer mag duren. Vlaanderen moet zeer snel van
start gaan met concrete maatregelen om dergelijke zware regenval op te vangen. Dat kan met
grote projecten, maar ook met kleinschalige projecten, waarbij de burger zelf kan meewerken.
Ik verwijs naar het project dat onze fractie inmiddels meer dan 8 jaar geleden heeft
voorgesteld in verband met dakvegetatie. Ik denk ook aan de afkoppeling van regenwater, aan
het tegengaan van al veel verharde oppervlakten, en nog veel meer andere mogelijkheden.

Door de traagheid in de regelgeving is het nog wachten tot eind 2013 – over 3 jaar –
vooraleer de overstromingsgevaarkaarten en de overstromingsrisicokaarten beschikbaar
zullen zijn. U hoort het, minister, ik heb het altijd maar over studieplannen die pas over
enkele jaren klaar zijn. Die studiefases duren veel te lang. Daar hebben de slachtoffers van
het afgelopen weekend echt geen boodschap aan. De vraag is hoeveel overstromingen we nog
moeten meemaken vooraleer die degelijke beheersplannen klaar zullen zijn.

Het hoofdstuk over het Rubiconfonds kan ik overslaan. Minister Muyters heeft er daarnet op
geantwoord. Maar, minister, ik heb toch begrepen dat het Rubiconfonds is stopgezet. Ik heb
er geen zicht op of die middelen, dat bedrag van 2,5 miljoen euro, goed zijn aanbesteed of
opgebruikt. Als u in de toekomst wilt werken met algemene middelen, is het heel belangrijk
dat u dat ook zichtbaar maakt, dat we weten welke middelen uit de algemene pot worden
gebruikt om waterkeringswerken uit te voeren en bijvoorbeeld wachtbekkens aan te leggen.

Mevrouw Kathleen Deckx: Mevrouw Van den Eynde, u wijst op het massale aantal studies
waarop er wordt gewacht vooraleer er maatregelen genomen worden. Minister, ik heb een
vraag voor u. Ik heb enkele weken geleden in de commissie het probleem van de vervuiling
van de Molse Nete aangekaart. Ik heb u toen gezegd dat er op de bodem radioactief slib ligt
en u hebt gereageerd dat men de volledige studie gaat afwachten vooraleer men daar gaat
saneren. Minister, de weilanden zijn daar overstroomd met dat water en het radioactieve slib
dat zich erin bevindt. Daarom wil ik u vragen of er daar bijzondere maatregelen genomen
moeten worden. Wat zijn de mogelijke gevolgen van die overstroming?

De voorzitter: Aan de reactie te horen van een aantal leden van dit parlement merk ik dat ze
uw vraag niet direct ter zake vinden. Op den duur gaat natuurlijk iedereen een vraag stellen
over zijn eigen achtertuin. Misschien neemt de minister uw vraag mee en zal ze u daarover
straks een antwoord geven.

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: De voorbije jaren werden er door het Vlaamse Gewest
en ook door het provinciebestuur nogal wat wachtbekkens aangelegd. Blijkbaar zijn die
geleverde inspanningen toch onvoldoende. De gouverneur van Vlaams-Brabant bijvoorbeeld
heeft nu al gesteld dat men waterloop per waterloop zal moeten bekijken of er nog
bijkomende wachtbekkens noodzakelijk zijn. In Grimbergen, Londerzeel, Herne en dergelijke
bleken die wachtbekkens onvoldoende. Er zijn dus dringend maatregelen nodig.

Waar deze regering verder ook absoluut prioriteit moet van maken, is de problematiek van de
erosiebestrijding. Londerzeel was daar een goed voorbeeld van. In Londerzeel was er door de
modder die van de velden afstroomde, al wateroverlast vooraleer de beek overstroomde.
Nieuw in de problematiek van de wateroverlast is de problematiek van de kanalen. We
hebben het hier nog niet over gehad. Zo is er het kanaal Brussel-Charleroi, waar het water
gewoonweg over de dijk stroomde met alle gevolgen van dien voor de omwonenden. De
vraag is, minister, of die sluizen optimaal aan waterbeheersing kunnen doen bij bijzonder
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grote hoeveelheden regen. Werken de sluizen correct en zijn ze afdoende op elkaar
afgestemd? Dat is een belangrijk aandachtspunt dat de komende dagen verder moet worden
onderzocht.

En dan is er de communautaire discussie. Dat ligt hier blijkbaar heel gevoelig in dit Vlaams
Parlement. Zoals steeds weer opnieuw, en hoe kan het ook anders, krijgt deze ramp een
communautair staartje. Het was Waals minister-president Rudy Demotte die gisteren op de
RTBF-radio stelde dat er een slechte communicatie was tussen Vlaanderen en Wallonië in
verband met het openzetten van het sas in Lembeek. De minister-president heeft daar al
gedeeltelijk op geantwoord. Ik zou het verhaal kunnen omdraaien. Zijn er in Wallonië
bijvoorbeeld voldoende wachtbekkens om het water vertraagd af te voeren en niet de
zondvloed in Vlaanderen te jagen?

En dan is er uiteraard ook nog het instrument van de watertoets. Die dient om vast te stellen
of een locatie vanuit het perspectief van waterbeheer en overstromingsrisico geschikt is voor
bebouwing. Het is een heel belangrijk instrument om woningen niet langer in risicogebieden
te bouwen. Deze watertoets heeft veel te lang op zich laten wachten, maar hopelijk zal die de
komende jaren veel ellende voorkomen.

Dan is er nog de problematiek van de Dender en de waterproblematiek in Geraardsbergen en
omstreken, waar we vandaag in de discussie over de watersnood niet aan voorbij mogen
gaan. De problematiek van de Dender blijft aanslepen. De Dender is een typische regenrivier
met grote debietschommelingen en een groot verval. Vroeger trad de Dender in de winter
buiten zijn zomerbedding en werden de laaggelegen meersen bevloeid. Nu is de Dender
eerder bekend om zijn overstromingsgevaar, minister. Doordat er minder water in de grond
dringt, vloeit er meer water sneller af naar die Dender. Algemeen wordt aanvaard dat de rivier
meer ruimte moet krijgen om schade bij overstromingen te beperken. Naast buffering van het
overtallige water moet vooral aandacht gaan naar het systematisch ophouden van het water op
alle niveaus en ook hoger stroomopwaarts bijvoorbeeld in Wallonië, zoals ik daarnet al
aangaf. Het is heel belangrijk dat u ook met Wallonië in overleg gaat om het water daar
langer te bufferen vooraleer het naar Vlaanderen wordt gestuurd.

De Dender wordt in Vlaanderen al jaren stiefmoederlijk behandeld. Net zoals de Durme en de
Rupel is de Dender in grote mate dichtgeslibd.

In 2007 besliste het Waalse Gewest om de Dender te baggeren tot aan de taalgrens. In
Vlaanderen werd er met de Dender niets gedaan. Er werd niet uitgebaggerd. Het resultaat
kennen we: de Dender slibt meer en meer dicht, met alle gevolgen van dien voor de
waterbuffering.

Minister Crevits, u weerlegt de kritiek over het baggeren en zegt dat baggeren niets zou
hebben uitgehaald: “Of je nu een grote of een kleine badkuip hebt, bij een veel te grote
hoeveelheid water stroomt het sowieso over.” Er is wel een groot verschil of het water aan je
voordeur staat of dat het in je huis een halve meter hoog staat. De Dender moet heel goed
uitgebaggerd worden, zodat hij veel meer water kan bufferen, in plaats van de Dender op zijn
huidige niveau te laten staan.

Er wordt vandaag door de Vlaamse Regering naar de hulpverleners verwezen alsof wij niet
dankbaar zouden zijn. Het is mijns inziens heel gepast om in een debat als dat van vandaag de
hulpdiensten te loven en te danken voor hun inzet, tijdens vele nachtelijke en weekenduren.
Vele vrijwilligers en buren hebben elkaar bijgestaan in nood. Dat is het enige positieve punt
dat we hier vandaag kunnen brengen. Want we kunnen er niet aan voorbij dat de schuld voor
de wateroverlast, de miserie die zo vele mensen in Vlaanderen getroffen heeft, bij
verschillende waterbeheerders en bij verschillende ministers ligt.

Minister Crevits heeft gisteren al een eerste communicatie- en informatie-uitwisseling
gehouden met experts. Maar ik wil toch oproepen om er niet opnieuw een zoveelste
comiteetje van te maken. Er moet onderhandeld worden, en er moet vooral snel gehandeld
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worden, opdat de slachtoffers van vandaag niet de slachtoffers van morgen of van volgend
jaar zullen worden. Het is genoeg geweest. Neem verantwoordelijkheid, geef plaats aan het
water, daar waar het thuishoort, en dat is in de uitgebaggerde waterlopen. (Applaus bij het
Vlaams Belang)

Mevrouw Mia De Vits: Mevrouw Van den Eynde had het over het kanaal Brussel-Charleroi.
Ik heb daarstraks al een vraag gesteld over de verschillende inschattingen die er zouden zijn
geweest over het openzetten van het sas van Lembeek. Ik heb nog een bijkomende vraag over
de overloop van de Zenne naar het kanaal. Die overloop, die niet regelbaar is, heeft
bijgedragen tot de overstroming. Is daar iets aan te doen?

De voorzitter: Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Mevrouw Gwenny De Vroe: Voorzitter, ministers, collega’s, wat dit weekend is gebeurd,
heeft ons allen zwaar getroffen. Het menselijke leed en de schade zijn enorm. We loven
allemaal de professionele inzet van de brandweer en de belangeloze inzet van de vele
vrijwilligers.

Het is hoog tijd om na deze pijnlijke vaststellingen conclusies te trekken. Ik heb zondag de
beelden gezien, met aan het woord minister Schauvliege. En het woordje ‘inderdaad’ was er
daar te veel aan, zoals de heer Gatz daarnet al aanhaalde. Dat we moeten leren leven met de
overstromingen en de wateroverlast was toch een zeer pijnlijke boodschap. Ik begreep niet
wat u daarmee wilde zeggen, minister, of welk signaal u wilde geven aan de mensen die in
één nacht hun hele hebben en houden hadden verloren.

Mensen staan met hun schoenen of met hun voeten letterlijk in het water en hebben nood aan
oplossingen. Mijn partij stelt vier krachtlijnen voorop.

De heer Dirk de Kort: We hebben hier al verschillende uiteenzettingen gehoord, met alle
respect, van collega’s van de diverse partijen, waarschijnlijk om de tranen in de ogen te
krijgen bij de anekdotes van wat men heeft meegemaakt. De rol van dit Vlaams Parlement is
vooral om te beoordelen hoe de huidige Vlaamse Regering omgaat met de Europese
richtlijnen. Worden die richtlijnen omgezet en zal de Vlaamse Regering in de toekomst
zorgen voor een versnelde uitvoering van de werken? Hoe komt het dat die werken niet
sneller worden uitgevoerd? Zijn er vertragingen in de procedures? Ik stel voor dat het
parlement in het regelgevend werk bijstuurt waar mogelijk, in plaats van in anekdotes te
vervallen.

Mevrouw Gwenny De Vroe: Ik ben het me u eens, mijnheer de Kort. U kunt echter niet
ontkennen dat de boodschap in het journaal van zondagmiddag heel pijnlijk was.

Open Vld stelt vier krachtlijnen voorop. De eerste krachtlijn betreft het Rubiconfonds.
Gewezen minister Van Mechelen heeft daar in 2007, 2008 en 2009 2,5 miljoen euro voor
uitgetrokken. Hij heeft dat fonds au sérieux genomen en heeft de kas serieus gespijsd. Open
Vld pleit voor de heractivering van het Rubiconfonds.

Een tweede krachtlijn bestaat uit meer aandacht en meer middelen voor extra overstromings-
gebieden. Daarvoor is een extra financiële injectie nodig.

De derde krachtlijn betreft het uitbaggeren. Wij zijn van mening dat Vlaanderen dringend
moet investeren in het bijkomend uitbaggeren van de rivieren en in het vernieuwen van de
stuwen. We hebben immers vastgesteld dat in Wallonië de Dender de voorbije jaren wel werd
uitgebaggerd en dat de stuwen daar wel werden vernieuwd, maar niet in Vlaanderen.
Mevrouw Van der Borght stelde onlangs nog een parlementaire vraag aan minister Crevits.
Het antwoord van de minister op 15 september was “dat er tot op vandaag geen noodzaak is
om op de Dender grootschalige onderhoudsbaggerwerken uit te voeren en dat indien er
problemen zouden ontstaan op het gebied van afvoercapaciteit, deze wel zeer beperkt van
omvang en capaciteit zouden zijn”. Minister Crevits, u had het daar mis. Wij zijn van mening
dat er bijkomend moet worden uitgebaggerd en dat de stuwen moeten worden vernieuwd.
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De vierde krachtlijn betreft de rioleringsproblematiek. Er zijn wachtlijsten in veel gemeenten
en dan vooral in de kleine landelijke gemeenten. Die wachtlijsten moeten zo snel mogelijk
worden weggewerkt.

Open Vld pleit dus voor een heractivering van het Rubiconfonds, extra overstromings-
gebieden, het uitbaggeren van de rivieren en vernieuwen van de stuwen, en het wegwerken
van de wachtlijsten in de rioleringsaanvragen. Voor alle duidelijkheid, het is geen of-
ofverhaal, maar een en-enverhaal.

De heer Koen Van den Heuvel: Voorzitter, mevrouw De Vroe heeft net de vier prioriteiten
van de Open Vld opgesomd. Ik zou haar graag vragen of dit betekent dat alle burgemeesters
van de Open Vld nu worden opgeroepen om werk te maken van de overstromingsgebieden en
niet langer hindernissen op te werpen. Ik denk dan aan de burgemeester van Merchtem, die
een bufferbekken ter hoogte van Merchtem en Londerzeel blokkeert. (Applaus bij CD&V)

Mevrouw Gwenny De Vroe: Het is een beetje kortzichtig een voorbeeld uit een gemeente te
geven. Vlaanderen heeft een globale aanpak van de waterproblematiek nodig. (Rumoer)

De heer Kris Van Dijck: Voorzitter, ik wil gewoon een inhoudelijke vraag stellen. Ik wil
echt niet in dorpspolitiek vervallen. Ik vraag me gewoon af waar de Open Vld de
verantwoordelijkheid met betrekking tot het vierde punt legt. Moet Vlaanderen de projecten
inzake de gemeentelijke rioleringen betalen of vindt de Open Vld dat de gemeenten op dit
vlak ook een verpletterende verantwoordelijkheid dragen?

De heer Koen Van den Heuvel: Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is mooi hier een theorie
uit te leggen. Er moeten echter daden bij het woord worden gevoegd. We moeten tot goede
voorbeelden in de praktijk overgaan. Dat is iets wat niet enkel de Vlaamse Regering
eventueel beter kan. Dat geldt zeker ook voor veel lokale besturen.

De heer Dirk Van Mechelen: Voorzitter, ik wil toch even reageren op het verwijt dat
mevrouw De Vroe zich met anekdotes zou bezighouden. Tenslotte zitten tienduizenden
mensen in de miserie.

Het probleem ontstaat vooral wanneer kanalen in grachten en rioleringen overlopen. Daar is
geen enkel gemeentelijk rioleringsstelsel op berekend. Dat is het probleem. De vorige
Vlaamse Regering heeft in het kader van het lokaal fiscaal pact besloten dat de aansluitings-
punten voor de gemeenten naar het bovenlokaal vlak worden verschoven. Hierdoor kan ook
in een bijkomende financiering worden voorzien. Op die manier zorgt de Vlaamse Regering
ervoor dat de gemeenten op een snellere en goedkopere manier voor een aansluiting op het
hoofdrioleringsnetwerk kunnen zorgen. Daar gaat het hier echter niet om. Belangrijke
waterlopen, zoals rivieren en kanalen, stromen over in grachten- en rioleringsstelsels. Daar is
geen enkel gemeentelijk stelsel op berekend. Daar ligt de verantwoordelijkheid.

De heer Kris Van Dijck: Ik heb de link tussen de rioleringsstelsels en de overlopende
kanalen niet gelegd. Er is hier verklaard dat in de rioleringen moet worden geïnvesteerd. Ik
vraag me bijgevolg af wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Is dat een lokale
verantwoordelijkheid of moet de Vlaamse overheid optreden?

De heer Dirk Van Mechelen: We zullen als partners gezamenlijk onze verantwoordelijkheid
moeten nemen. Sinds het lokaal fiscaal pact levert Vlaanderen bijkomende financiële
inspanningen. De gemeenten moeten hierop anticiperen. Dit is echter niet het onderwerp van
ons huidig debat.

De heer Robrecht Bothuyne: Voorzitter, ik ben blij dat mevrouw De Vroe het Rubiconfonds
tot zijn ware proporties heeft herleid. De Vlaamse Regering heeft driemaal 2,5 miljoen euro
in dit fonds gestort. Het Rubiconfonds beschikt daarnaast ook over andere inkomsten. De
voorbije dagen leek het alsof het Rubiconfonds volgens de Open Vld en andere partijen in dit
halfrond alle waterproblemen zou oplossen. Ik ben blij dat mevrouw De Vroe dit heeft
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ontkracht. Het Rubiconfonds is een nuttig fonds. De mogelijkheden en de proporties van dit
fonds moeten echter niet worden overschat.

Door vier prioriteiten te stellen, pleit mevrouw De Vroe in feite voor heel wat bijkomende
investeringen in deze problematiek. Ik kan haar enigszins volgen. Ik vraag me echter af hoe
dit overeenkomt met het pleidooi dat andere leden van haar partij gisteren in de commissie
Financiën hebben gehouden. Volgens hen moeten we binnen de Vlaamse begroting
bijkomende reserves aanleggen en tegelijkertijd een begroting in evenwicht indienen. Moeten
we geld bijdrukken? Ik ben benieuwd hoe mevrouw De Vroe dit met elkaar kan rijmen.
(Applaus bij CD&V)

Mevrouw Vera Van der Borght: Ten behoeve van collega Van Dijck die op zoek was naar
een goed voorbeeld waar Open Vld wel het verschil heeft gemaakt, kan ik het voorbeeld
aanhalen van Aalst. Daar heeft men de voorbije 12 jaar bijna alles geïnvesteerd in rioleringen,
met als gevolg dat al het belastinggeld wel onder de grond zit. Maar we hebben heel bewust
die keuze gemaakt om te zorgen voor een gescheiden rioleringsstelsel om de problematiek zo
goed mogelijk in te dijken. Dat wil niet zeggen dat we ondanks die inspanningen, niet met
problemen werden geconfronteerd door andere oorzaken.

De heer Kris Van Dijck: Dat is een duidelijk bewijs dat lokale besturen in dezen een
verantwoordelijkheid hebben. Ik kan u geruststellen: ik ken gemeenten die heel veel
investeren in rioleringen en waar de problemen onder controle zijn. Dat was mijn bemerking.
Ik denk niet dat Vlaanderen in dezen de grote verantwoordelijkheid heeft, wel ten aanzien
van collectoren en dergelijke. Het basisrioleringsstelsel is een gemeentelijke verantwoorde-
lijkheid.

Mevrouw Gwenny De Vroe: Mijn punt ging erover dat de wachtlijsten moeten worden
weggewerkt. Het belangrijkste is dat er dringend werk moet worden gemaakt van de kleine
gemeenten die nu de dupe zijn.

Nog kort even over communicatie. Die kan zeker beter. We vragen de Vlaamse Regering niet
om de regen tegen te houden. We weten dat de natuur niet kan worden gestopt. Wat we wel
vragen, is om een vooruitziend en preventief beleid te voeren om de schade van de
wateroverlast te beperken. We vragen ook om uw verantwoordelijkheid te nemen. Bij Open
Vld hebben wij de indruk dat ‘Leer ermee leven’ het nieuwe motto van de Vlaamse Regering
wordt. Water in uw woning? Leer ermee leven. Wachtlijsten gehandicaptenzorg? Leer ermee
leven. Geen geld voor scholenbouw? Leer ermee leven. Niet voldoende plaatsen in de
kinderopvang? Leer ermee leven. Jonge criminelen die vrij rond lopen wegens onvoldoende
plaatsen? Leer ermee leven. (Opmerkingen bij CD&V)

De Vlaamse Regering is een regering die de problemen laat aanslepen, de verkeerde keuzes
maakt, en alles op de lange baan schuift. Daarom willen wij een bijzondere commissie in het
leven roepen. (Applaus bij Open Vld en LDD)

De heer Carl Decaluwe: Voorzitter, tot nu toe was het debat vrij sereen, maar de demago-
gische toon van de Open Vld-fractie… (Rumoer)

De demagogische toon waarmee Open Vld ook vanmorgen al via haar voorzitter de heer De
Croo kamerbreed in alle kranten uitpakt omdat Open Vld van geen hout pijlen meer weet te
maken! Op de kap van de miserie van de mensen probeert men politiek profijt te halen.
Collega’s, deze problematiek is een collectieve verantwoordelijkheid van verschillende
generaties van politici, van iedereen die ooit schepen, burgemeester of minister is geweest.
Deze regering en ook de vorige regering hebben al stappen gezet en zijn stappen aan het
zetten. Nu een toespraak houden en zeggen: mochten wij in de regering hebben gezeten, dan
was er geen problemen geweest, wel, dat noem ik volksverlakkerij! (Applaus bij CD&V en de
N-VA. Opmerkingen van de heer Hermes Sanctorum)

De voorzitter: Mijnheer Sanctorum, als u het woord vraagt, krijgt u van mij het woord.
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De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy: In het begin van het debat heeft de heer Gatz een oproep gedaan
om een bijzondere commissie op te richten in het parlement om over meerderheid en
oppositie heen een zo zwaar menselijk fundamenteel probleem aan te pakken met
beleidsmaatregelen op middellange termijn, los van partijpolitieke interpretatie. Leer ermee
leven.

Als dat uw inbreng is om de meerderheid te overtuigen om die commissie op te richten, en als
we op de kosten van de mensen een partijpolitiek spel willen spelen, mijnheer Gatz, doen we
oneer aan alle leed van de jongste weken en maanden dat door dat soort problemen werd
veroorzaakt. Ik betreur dat Open Vld met zo’n bijdrage aan komt zetten.

Trouwens in Michelbeke waren er ook overstromingen. Daar is ook een probleem. Dat is
voor iedereen hetzelfde. Als we dat willen oplossen, zullen we dat in heel Vlaanderen moeten
aanpakken. Als Vlaams Parlement dragen we daarin verantwoordelijkheid. Ik betreur dat
Open Vld dit partijpolitiek uitspeelt, al sinds deze morgen op de radio tot nu in het parlement.
(Applaus bij CD&V)

De heer Sven Gatz: Ik ben Brusselaar, excuseer me, ik spreek af en toe Frans. Er bestaat een
Franse uitdrukking: ‘petite nature’. Daarmee doelt men op mensen die niet veel verdragen,
die niet tegen kritiek kunnen. (Rumoer)

Het is nu eenmaal zo.

Ik ben bereid één element uit het discours van de heer Decaluwe voor waar te nemen. Er is
inderdaad een collectieve verantwoordelijkheid. De heer Van Mechelen heeft het al gezegd,
hoewel het nu niet gaat over de rioleringswerken van de gemeente, de lokale besturen dragen
inderdaad een verantwoordelijkheid.

Maar ook de Vlaamse Regering draagt een verantwoordelijkheid. En die steunt u, daarin bent
u de grootste partij. Het is toch normaal dat wij hier kritiek geven op het beleid? Het is ook
normaal dat de meerderheid met bepaalde kritiek kan omgaan. Ik merk dat dat zéér moeilijk
is, zowel links als rechts van mij. (Rumoer)

Alles loopt perfect in Vlaanderen! Dat is niet zo hé! Zullen we samen een oplossing zoeken
zodat we die overstromingen in de toekomst gemakkelijker kunnen tegenhouden? Dat is de
bedoeling. (Opmerkingen)

De heer Carl Decaluwe: Natuurlijk loopt niet alles perfect, mijnheer Gatz. Dat heb ik ook
niet gezegd. Men werkt eraan. Een van de problemen ligt bij Ruimtelijke Ordening. De
laatste 10 jaar was de minister van Ruimtelijke Ordening een partijgenoot van u. Binnen de
interkabinettenwerkgroepen was hij tegen de watertoets! Tegen de afbakening van over-
stromingsgebieden! U kunt er de dossiers op naslaan. Laat ons daar gewoon over zwijgen en
werken aan de toekomst, over de partijgrenzen heen. We moeten elkaar niet de zwartepiet
toeschuiven.

Ik wil dat ook tegen Groen! zeggen. Mortsel heeft een groene burgemeester. Heeft zij ooit al
een bouwvergunning geweigerd omdat de oprit in asfalt werd gelegd? Dat speelt ook een rol
inzake de doorlaatbaarheid. Ik wil maar zeggen: van klein tot groot heeft iedereen een
verantwoordelijkheid. Laat ons stoppen met de Zwarte Piet door te spelen. De mensen die in
de miserie zitten, hebben daar niets aan.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord. (Opmerkingen van de heer Dirk Van
Mechelen)

De heer Dirk Van Mechelen: Voorzitter, ik vraag het woord om een persoonlijk feit.

De voorzitter: Mijnheer Van Mechelen, de heer Decaluwe heeft een opmerking gemaakt.
(Opmerkingen van de heer Dirk Van Mechelen)
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Uw fractieleider heeft daarop gereageerd. (Opmerkingen van de heren Dirk Van Mechelen en
Bart Tommelein)

Het is niet omdat uw naam genoemd wordt dat het een persoonlijk feit moet worden.
(Opmerkingen van de heer Bart Tommelein)

We zijn geen parlement van persoonlijke feiten. (Rumoer)

Mijnheer Tommelein, hou u een beetje rustig. (Opmerkingen van de heer Dirk Van
Mechelen)

Het is niet aan mij om de meerderheid in toom te houden. (Opmerkingen van de heer Sven
Gatz)

Het is ook niet zo dat ik de oppositie minder het woord geef dan de meerderheid. Ik ben
voorzitter van heel het parlement. Kijk dat straks maar na in de Handelingen.

De heer Van Mechelen heeft het woord.

De heer Dirk Van Mechelen: Voorzitter, ik roep de huidige – en vorige – minister-president
in als getuige om de beschuldigingen van de heer Decaluwe te weerleggen. Toen ik minister
was van Ruimtelijke Ordening hebben we jarenlang geprobeerd om dit soort anomalieën met
een consequent beleid te voorkomen, namelijk dat mensen gaan bouwen in laaggelegen
gebieden. De heer Decaluwe komt hier nu verklaren dat ik me verzet heb tegen systemen
zoals de watertoets. Ik daag de minister-president uit om te zeggen of dat waar is of niet waar.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, minister, collega’s, we kennen de oorzaken en we
kennen de oplossingen. Toch grotendeels. Overstromingen uitsluiten kunnen we niet.
Misschien is het dat wat de minister bedoelde. De natuur is en blijft ons nu eenmaal de baas.
Wateroverlast beperken kunnen we wel.

De oorzaken kennen we. We leggen te veel verharding aan waardoor het water niet meer in
de bodem kan dringen. Sinds de fusie in 1976 nam de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen
toe van 6 tot 20 percent. We hebben waterlopen rechtgetrokken en grachten ingebuisd.
Laaggelegen percelen worden opgehoogd. We bouwen huizen op plaatsen die kunnen
overstromen. Een vijfde van de natuurlijke overstromingsgebieden van destijds werd de
voorbije decennia ingenomen door infrastructuur, woonwijken en industrie. Waar waterlopen
vroeger zonder problemen buiten hun oevers konden treden, in de fameuze winterbeddingen,
hebben we ze ingedijkt en in een keurslijf geduwd.

We kennen ook de oplossingen. We namen de voorbije jaren, ook in dit Vlaams Parlement,
tal van maatregelen. Het opvangen van hemelwater wordt gestimuleerd, en zelfs verplicht bij
nieuwbouw. Het verharden van oppervlakken wordt niet zomaar toegestaan. Er wordt steeds
vaker gekozen voor waterdoorlaatbare materialen. We leggen wachtbekkens aan. Natuur-
technische werken worden uitgevoerd om het waterbergend vermogen van een waterloop te
verhogen. Waterlopen moeten opnieuw meanderen. We willen het grachtenstelsel
herwaarderen en gedempte beken weer openmaken. Er zijn subsidies voor groendaken.
Bouwprojecten moeten sinds 2006 voldoen aan de watertoets. Die watertoets zou geëvalueerd
worden voor het einde van 2010, maar blijkbaar is er inmiddels al flink aan gesleuteld in de
schoot van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

We horen de klacht dat op basis van de watertoets zeer weinig projecten echt geweigerd
worden, maar dat in de meeste gevallen randvoorwaarden worden opgelegd. Hier hebben we
onder meer te maken met het moeilijke probleem dat sommige woonzones, die destijds
keurig planologisch werden ingekleurd, meestal al sinds de gewestplannen van de jaren 1970,
in overstroombare gebieden liggen. Voor de vergunningverlenende overheid is het niet
gemakkelijk om te verbieden dat daar gebouwd wordt. Er bestaat weliswaar een systeem van
planschade, maar de plannende overheid is natuurlijk niet happig om die te betalen. Iets
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anders is dat waar we vandaag nieuwe bouwgrond maken, we toch zeven keer moeten
nadenken alvorens we deze in waterzieke gebieden leggen.

Maar blijkbaar volstaan de maatregelen die we vandaag hebben niet. De maatregelen zijn
goed, maar ze moeten intenser en consequenter worden uitgevoerd. Vandaag is dat een
gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheden: de Vlaamse overheid maar ook de
provincies, de polderbesturen, de wateringen, de gemeenten. Die versnippering van bevoegd-
heden, zowel wat betreft de bevaarbare als de onbevaarbare waterlopen, draagt niet bij tot een
efficiënte aanpak. Het lijkt me een interessante kluif voor de interne staatshervorming die
wordt voorbereid. Zo rijst de vraag of de provincies niet een grotere rol kunnen spelen in het
beheer van de onbevaarbare waterlopen en of de bevaarbare waterlopen niet in één hand
moeten komen op Vlaams niveau.

Voor het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen dragen ook de gemeenten een grote
verantwoordelijkheid. Het is een tendens dat we van hieruit steeds meer bevoegdheden en dus
verantwoordelijkheden leggen bij de gemeenten. De praktijk leert dat de gemeentebestuurders
– ik ben er ook een – vaak te dicht bij de kiezer staan om de noodzakelijke maatregelen af te
dwingen.

En het is ook een verantwoordelijkheid voor elk van ons. We willen allemaal graag een extra
groot terras voor de barbecue. We willen een heel brede oprit. We bouwen ons huis graag net
iets hoger dan dat van de buren. 20 centimeter op het goedgekeurde bouwplan wordt een
halve meter in werkelijkheid. En op ons plan staat een oprit van 3 meter breed, maar de
aannemer is er nu toch, dus waarom niet de hele breedte voor het huis laten verharden? Het
gemeentebestuur staat er vaak bij en kijkt ernaar.

De heer Ivan Sabbe: Mijnheer Vandaele, ik denk dat u de voorbije dagen niet veel naar het
nieuws hebt gekeken. En misschien was u ook niet onderweg. U wilt als het ware het zwarte
schaap maken van bouwen in eventuele overstromingsgebieden. Maar u hebt niet goed naar
het nieuws gekeken. Het kanaal Brussel-Charleroi liep carrément over. De Dender in
Geraardsbergen: dat heeft niets met overstromingsgebieden te maken.

Dat heeft te maken met het feit dat steden aan rivieren en kanalen overlopen. Het centrum van
Liedekerke stond onder water. Dat heeft niets te maken met het aanleggen van woonzones in
overstromingsgebieden. Mijnheer Vandaele, met uw aanpak wilt u er zich te goedkoop van
afmaken. Het vergt een algemene aanpak. Ik betreur het gebakkelei tussen de partijen. De
essentie is dat we ervoor moeten zorgen dat dit niet meer gebeurt. U spreekt ook over
verharding. In Nederland is er minstens evenveel verharding als hier, het is alleen
geconcentreerder. We kunnen niet zeggen dat het ligt aan de woonuitbreidingsgebieden of de
verharding. Neen, we moeten een gericht beleid hebben van de opvangbekkens, zoals we
hebben gezegd. We moeten alle maatregelen nemen die ik in het begin van mijn betoog heb
opgesomd.

De heer Jan Verfaillie: Mijnheer Vandaele, ik stel verrast vast dat u een pleidooi houdt voor
de provincies. Ik dank u hiervoor, hoewel een aantal van uw collega’s nog verder willen
gaan.

De heer Wilfried Vandaele: Lees het groenboek. U zult zien dat we op bepaalde punten
pleiten voor grondgebonden materies.

De heer Jan Verfaillie: U spreekt over de verantwoordelijkheid van de lokale besturen.
Blijkbaar is men in uw eigen lokaal bestuur van De Haan minder bereid om die verantwoor-
delijkheid op te nemen. Heel wat gemeenten en steden nemen wel hun verantwoordelijkheid
op. Ze ruimen grachten, en leggen voorwaarden op aan de mensen. Ik stel voor dat u op
studiebezoek komt bij andere lokale besturen die wel hun verantwoordelijkheid opnemen, om
te kijken hoe het moet.
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De voorzitter: Ik stel voor dat iemand die het woord heeft, niet wordt onderbroken, want dat
wordt totaal onverstaanbaar.

De heer Peeters heeft het woord.

De heer Dirk Peeters: Mijnheer Vandaele, het is algemeen geweten dat verhardingen en
zeker verharde opritten het regenwater versneld afvoeren. Als de heer Decaluwe zegt dat dat
in Mortsel ook zo is, dan zal dat terecht zijn. Maar de Vlaamse Regering heeft recentelijk een
besluit getroffen om net die verhardingen vrij te stellen. Het zal toch geen grote zorg zijn van
de regering om daar preventief op te treden als ze dat vrijstelt en zomaar toelaat.

Als men de planbaten bij het lokaal bestuur legt als zijnde de plannende overheid, welke
overheid gaat dan flinke dossiers aanleggen, planschade betalen, veel herrie veroorzaken in
haar eigen gemeente voor haar eigen kiezers, als het twee gemeenten verder toch
overstroomt? Is het geen opdracht van de Vlaamse Regering om net die situatie van
planschade in overstromingsgevoelige gebieden naar zich toe te trekken en weg te halen van
de gemeenten? Ik stel deze vraag aan de Vlaamse Regering en verwacht er straks een
antwoord op.

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens: Ik heb de gemeentelijke overheden hier al enkele keren bezig
gehoord. Ze zouden verkeerd zijn en het niet goed doen. Wat vooral opvalt, is dat
verschillende gemeenten al aanvragen hebben gedaan in het nabije verleden voor het
aanleggen van bekkens. In 2004 stonden bij ons 144 woningen bijna 1 meter onder water. Ik
wilde dat heel snel vermijden. Daarom heb ik 6 hectare land gekocht om er een spaarbekken
te realiseren. Maar dan begon het probleem. Het probleem lag niet bij de gemeente, maar bij
de administratie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuur: voor het GRUP was dat
‘neen’. Voor Stedenbouw was het ook voor de tweede maal ‘neen’. We hebben gedurende 2
tot 3 jaar een procedure gehad om een spaarbekken aan te leggen. Vorige week had ik het
geluk dat mijn gemeente niet onder water stond. Anders had ik die man uit Brugge gehaald
en hem laten ophangen in het centrum van de gemeente, waar iedereen hem kon zien. Dit kan
niet.

De voorzitter: Ik wil een oproep doen om geen lokale problemen in de discussie te brengen.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Het is niet de bedoeling om vanuit een lokale evaring te
spreken. Ik reageer op de kritiek van de heer Vandaele op de lokale betrokkenheid. Ik heb al
gewaarschuwd voor het gevaar van een waterbeleid dat louter op basis van fragmentarische
ervaringen wordt opgezet. Ik heb wel voor lokale betrokkenheid gepleit. Mensen die
dagelijks met deze problematiek worden geconfronteerd, kunnen dat het best opvolgen. U
vroeg me naar de link met de waterschappen in Nederland. De kracht ervan bestaat juist in de
lokale binding en verwevenheid.

Ik hoor dus tegenstrijdigheid in uw betoog. U erkent het heil van de waterschappen wel, maar
ontkent blijkbaar het belang van het lokale beleid, mijnheer Vandaele. Hoe kijkt u daar dan
tegenaan?

De heer Wilfried Vandaele: Mensen horen blijkbaar zaken die ik niet heb gezegd. Ik heb
niet gezegd dat de gemeenten niets doen. Dat zeg ik niet. Ik ga evenmin een lijst opstellen
van goede en slechte gemeenten. Ik ga ook geen voorbeelden opsommen. We moeten als
gemeentebestuurders wel de hand in eigen boezem durven te steken en de vraag stellen of wij
ook geen tandje bij kunnen steken. Dat behoort ook tot de gemeentelijke verantwoordelijk-
heid.

De toekomst ziet er niet zo rooskleurig uit. De opwarming van de aarde is al genoemd. Met
de stijging van de temperatuur komt er minder neerslag in de zomer met watertekort tot
gevolg en een daling van het debiet in onze rivieren tussen 20 en 70 percent. Er komt
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bovendien meer neerslag in de winter met een groter gevaar voor overstromingen tot gevolg.
In het meest ongunstige scenario nemen de piekafvoeren in de rivieren met 35 percent toe,
wat plaatselijk zal leiden tot frequente en uitgebreide overstromingen. Ook in de zomer zullen
er meer hevige regenbuien voorvallen met gevaar voor overstromingen. Neerslagmetingen
van de voorbije honderd jaar in Ukkel tonen nu al aan dat er een toename is van het aantal
extreme regenbuien in de winter. Dat proces zal in de toekomst alleen maar toenemen.

We moeten de verrommeling van bevoegdheden aanpakken, grote werken uitvoeren en
ruimte geven aan water en dus voorzien in overstromingsgebieden. Daarvoor zijn we op het
Vlaamse niveau ook verantwoordelijk. We zullen die verantwoordelijkheid niet ontlopen.
Maar als alle niveaus, waaronder ook het lokale, het niet aandurven om ook lastige maat-
regelen te treffen en tegen de stroom op te varen, en individuen niet zelf hun verantwoorde-
lijkheid opnemen, dweilen we inderdaad met de kraan open, ondanks alle Vlaamse
maatregelen. (Applaus bij de meerderheid)

De heer Ivan Sabbe: Ik heb nog een vraag voor de heer Vandaele. Als ik zie hoe verdeeld de
visie hierover bij de meerderheid is, CD&V, sp.a en uzelf, is het de vraag of het probleem wel
zal worden aangepakt. Ik hoor opmerkingen in allerlei richtingen. Dat is een probleem.

Voorts hebt u het over de verrommeling. We zijn het erover eens dat er in Vlaanderen te veel
beleidsniveaus zijn. U pleit voor het behoud van de provincies. We moeten eigenlijk pleiten
voor de afschaffing ervan om de verrommeling tegen te gaan. Dit probleem is zeker niet
gebaat bij het behoud van een bestuursniveau waarvan iedereen weet dat het dateert van voor
de staatshervorming en in feite meer een belemmering vormt voor de oplossing van een
probleem dan voor het constructief aanpakken ervan.

De heer Wilfried Vandaele: Mijnheer Sabbe, verdeeldheid in de meerderheid zie ik niet!
(Gelach bij LDD)

We hebben hier te maken met een complex probleem dat uit heel veel facetten en aspecten
bestaat. Het is niet omdat een collega van een andere partij een andere klemtoon legt, dat er
verdeeldheid is. Het is vaak gezegd dat het een en-enverhaal is. Met mijn maatregel alleen of
met die van mevrouw Rombouts, zal het niet gaan. We zullen allemaal samen moeten
werken: alle partijen en alle bestuursniveaus.

In verband met de provincies zult u, mijnheer Sabbe, wel al in de wandelgangen vernomen
hebben dat men bezig is met een interne staatshervorming. Er werd zelfs een groenboek
gepresenteerd. Dat werd ondertussen gedrukt en het is ook beschikbaar op de website. U kunt
het nakijken. Er staan een aantal dingen in die onder meer de provincies betreffen. Ik meen
niet dat daarin staat – maar ik kan me natuurlijk vergissen – en ook niet in het regeerakkoord,
dat de provincies worden afgeschaft. (Opmerkingen van de heer Ivan Sabbe)

Dat staat er inderdaad niet in, dat wordt zelfs bevestigd door mijn fractieleider, die heel goed
op de hoogte is.

Wat staat er dan wel in? Er staat dat de provincies zich misschien wel eens zouden kunnen
beperken tot grondgebonden bevoegdheden, en dit lijkt er mij eentje te zijn. Ik zie ook daar
het probleem niet. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter: De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire: Voorzitter, collega’s, u zult begrijpen dat ik de paar
minuten spreektijd die me zijn toegestaan, wil wijden aan de specifieke situatie van de
Dendervallei, niet alleen omdat de toestand daar heel ernstig was, maar ook omdat er daar een
aantal factoren spelen die elders in Vlaanderen niet of minder spelen.

Ik wil graag beginnen met een aantal citaten. “De weersomstandigheden zijn extreem
geweest.” “De regenval heeft zich op een piekmoment voorgedaan.” “De waterstand van de
Dender is uitzonderlijk hoog, maar wat in een niet zo ver verleden als uitzonderlijk werd
beschouwd, dreigt steeds meer de regel te worden”. Dit zijn geen citaten van de voorbije
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dagen, collega’s, maar citaten uit een debat in de commissie in januari 2003, 8 jaar geleden,
na de vorige overstroming.

Mevrouw Van den Eynde heeft er al op gewezen dat de Dender een beetje een speciale rivier
is. Het is de enige regenrivier in Vlaanderen en een beetje meer onderhevig aan grote
schommelingen dan andere rivieren. Even belangrijk is dat die rivier in Wallonië ontspringt
en dat men daar op een heel andere manier naar de problematiek van overstromingen kijkt.
De stuwen werden daar vernieuwd en na de overstromingen van 2002 werd, in het kader van
het ‘Plan PLUIES’, of het regenplan, de Dender over heel het traject uitgebaggerd tot een
diepte van 1,9 meter. Het lijkt me toch elementaire logica dat bij een rivier die tot aan de
taalgrens 1,9 meter diep is en voorbij de taalgrens op bepaalde plaatsen maar 1,5 meter diep,
er in crisissituaties juist op die overgang grote problemen zijn. Als u bekijkt waar de vorige
dagen de grootste problemen waren, dan is dat net op die taalgrens, daar waar de Dender van
Wallonië in Vlaanderen overgaat, in de streek van Geraardsbergen.

Al in 2001 schreef de burgemeester van Geraardsbergen een brief aan de Vlaamse Regering
om op het risico te wijzen en te pleiten voor een buffering van het water op Waals
grondgebied.

Collega’s, vandaag heb ik de oefening gemaakt om te bekijken tot welke conclusies de
Vlaamse Regering, met voor een deel andere partijen, in 2003 kwam, welke oplossingen men
suggereerde en wat daar vandaag van gerealiseerd is. Uit het antwoord van toenmalig
minister Stevaert, die in 2003 antwoordde namens de Vlaamse Regering, heb ik vier
elementen onthouden.

Hij zei ten eerste: “Wallonië zal tot een grote bufferingszone moeten overgaan, zo niet zullen
we de problemen niet oplossen.” Hij stelde voor om net over de grens, in Deux-Acren, waar
de geografische omstandigheden er zich volgens hem “uitstekend toe lenen”, samen met
Wallonië een bufferbekken te bouwen.

Twee, stroomafwaarts moet er een krachtig pompstation komen om het water van de Dender
naar de Zeeschelde over te pompen tussen twee getijden door. Drie, het zou beter zijn de
aanslibbing uit de waterweg te verwijderen. Dat zegt Steve Stevaert in 2003. Dit kan
voorlopig niet omdat er op de Dender geen bergingslocaties voor baggerspecie beschikbaar
zijn. Vier, de stuwen op de Dender moeten in de toekomst inderdaad systematisch worden
vernieuwd.

Waar staan we nu in 2010: 8 jaar later? De stuwen moeten nog altijd worden vernieuwd. Er
wordt niet gebaggerd. Dat krachtig pompstation stroomafwaarts is er niet en de plannen voor
het wachtbekken in Deux-Acren zijn in 2007, in overleg met de Vlaamse overheid zo lees ik,
definitief geschrapt. Een wachtbekken, wat voor Geraardsbergen al 40 jaar een begin of een
deel van de oplossing is, is in 2007 in overleg met de Vlaamse overheid, geschrapt.

Vlaanderen en Wallonië hebben dus duidelijk een heel andere visie op hoe overstromingen
moeten worden aangepakt en hoe men het Denderbekken wil beheren. Dat is legitiem, maar
ons probleem is natuurlijk dat we stroomafwaarts liggen. Minister, ten opzichte van 2007 zijn
we erop achteruitgegaan. In Wallonië zijn er wel nieuwe stuwen, in Wallonië heeft men
gebaggerd, in Wallonië heeft men de plannen voor een wachtbekken geschrapt en de
Vlaamse Regering doet alsof dat allemaal geen gevolgen heeft voor Vlaanderen. U
onderschat de gevolgen die het Waalse beleid op de Dender in Wallonië heeft.

‘Never waste a good crisis’, zegt men in het Engels en ik wil u dat aanbevelen. Het voorstel
van een bijzondere commissie lijkt me een goed idee. Ik hoop dat dossiers zoals het
uitbaggeren, zoals het wachtbekken ten zuiden van Geraardsbergen, opnieuw kunnen worden
geopend zodat we hier over een aantal jaren – andere mensen daar en andere mensen hier –
niet precies dezelfde discussie moeten voeren. (Applaus van mevrouw Vera Van der Borght)

De voorzitter: Mevrouw De Wachter heeft het woord.
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Mevrouw Else De Wachter: Voorzitter, minister-president, ministers, collega’s, dit weekend
hebben we vastgesteld dat er evenveel regen is gevallen als normaal in de hele maand
november. We zijn ons daar allemaal heel erg van bewust, maar moeten we er ons daarom bij
neerleggen? Absoluut niet. Het is onaanvaardbaar en absoluut niet uit te leggen aan de
duizenden inwoners die dit weekend werden getroffen en alle moeite hebben gedaan om hun
hebben en houden te vrijwaren van het wassende water.

Het gaat niet alleen om wat er dit weekend is gebeurd, maar om een globaal waterbeleid. Ik
zou graag willen verwijzen naar de concrete maatregelen en visie die mijn collega Bart
Martens deze namiddag al heeft gegeven.

Ik wil enkel nog iets zeggen over wat hier is gezegd over de verantwoordelijkheden.
Gedeelde verantwoordelijkheden, dat klopt. Ik kan beamen dat lokale besturen die de
voorbije jaren hun verantwoordelijkheid hebben genomen, dit weekend de positieve effecten
hebben gemerkt van de werken die zij de voorbije jaren hebben uitgevoerd. Maar zoals ik al
zei, waren het zeer speciale omstandigheden, zeer moeilijke omstandigheden.

Minister-president, het water komt niet altijd alleen van één bepaalde, lokale gemeenschap
maar ook van andere plaatsen. Ook daar moeten we rekening mee houden.

Zeer snelle actie is absoluut noodzakelijk. Minister-president, ik ben heel tevreden dat u hebt
aangekondigd dat er zo snel mogelijk bekkens in de vallei van de Kleine Molenbeek in de
regio Londerzeel moeten komen, uiteraard niet alleen daar, maar ook op andere plaatsen.

Ik wil nog kort iets zeggen over de schade en wat daarmee moet gebeuren: iets waarover hier
nog maar weinig is gezegd. Particulieren kunnen zich inderdaad wenden tot hun brand-
verzekering. Het is aan ons om heel alert te zijn. Ik vraag aan de Vlaamse Regering om in
actie te schieten en te handelen met de federale regering om ervoor te zorgen dat de premies
nu niet onmiddellijk de hoogte ingaan door deze ramp.

Minister-president, wat gaat u op korte termijn ondernemen om de getroffen gemeenten zo
goed mogelijk te steunen in hun herstel? Heel wat lokale infrastructuur – lokale wegen en
gebouwen – heeft hier immers onder geleden. Welke initiatieven zult u ook nemen om de
diverse nood- en interventieplannen te evalueren? Op dit moment weten we immers heel goed
waar de knelpunten zich bevinden.

Minister-president, u hebt verwezen naar de schade die landbouwers hebben geleden. Ook
wat dat betreft, moet het Rampenfonds in werking treden. Ik roep u op concrete acties te
nemen met betrekking tot die gemeentelijke landbouwcommissies.

De coördinatie is inderdaad vrij goed verlopen. Als schepen en inwoner van deze toch wel
zwaar getroffen regio kan ik alleen maar zeggen dat we al die vrijwilligers, al die lokale
besturen, al die hulpdiensten en technische diensten toch wel dankbaar moeten zijn voor wat
zij het voorbije weekend hebben gerealiseerd. Ik hoop alleen dat de ministers van de Vlaamse
Regering ervoor zullen zorgen dat dit niet tevergeefs is geweest. (Applaus bij de
meerderheid)

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Voorzitter, geachte leden, de overstromingen die Vlaanderen de
voorbije dagen hebben geteisterd, hebben heel wat schade en menselijk leed aangericht.
Namens de Vlaamse Regering wil ik dan ook mijn medeleven en steun betuigen aan alle
slachtoffers, en in het bijzonder ook aan de familie van de overledene in Oostmalle. Tegelijk
wil ik de diverse hulpdiensten en ook de diensten van alle overheden bedanken voor het
geleverde werk, net als iedereen die beroepshalve en vrijwillig heeft meegeholpen. De
solidariteit was bijzonder groot, dat kunnen we allemaal beamen. Voor wie er nog aan zou
twijfelen: de strijd tegen water geven we niet op.

Voorzitter, we hebben aandachtig geluisterd naar dit debat. Misschien is het goed te beginnen
met de stand van zaken. De eerste 10 dagen van september en ook de voorbije week is er
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uitzonderlijk veel regen gevallen: minder dan in 2002, maar de jongste dagen binnen een veel
kortere tijdsspanne. Zo bedroeg de piekmeting in de Dender 118 kubieke meter per seconde,
tegenover 82 kubieke meter per seconde in 2002. Dat is een situatie die statistisch slechts
eenmaal in de 100 jaar voorkomt. Vandaag lijkt de situatie op het terrein zich te stabiliseren.
De neerslag is afgenomen en zou ook de volgende dagen beperkt blijven. De waterpeilen zijn
gestaag aan het dalen, zodat wordt verwacht dat de komende dagen vooralsnog geen kritieke
overstromingen zullen volgen.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen zoekt iedereen natuurlijk naar oorzaken. Wat zijn nu
die oorzaken? We hadden te kampen met zware en langdurige neerslag. We hadden ook af te
rekenen met het feit dat de opnamecapaciteit, de capaciteit om het water te laten infiltreren in
de bodem, verzadigd was, en dat al vanaf september, door de regenval in augustus en
september. Het grondwaterpeil dat we nu kennen in Vlaanderen, komt normaliter maar na de
winter voor. Natuurlijk is er ook de afvoercapaciteit van onze waterlopen en de bijkomende
instroom uit Frankrijk en Wallonië.

We moeten ook allemaal erkennen – en dat is hier in diverse uiteenzettingen aan bod
gekomen – dat we ook met een historisch gegeven zitten. Er is het rechttrekken van beken en
rivieren, het verharden en bebouwen van grote oppervlakten, het bouwen in laaggelegen
gebieden, het innemen van winterbeddingen, het verdwijnen van wilgen en het eroderen van
landbouwgrond. Dat hangt samen met de tijd en de middelen die nodig zijn om slib te ruimen
en percelen te onteigenen om bijvoorbeeld wachtbekkens te kunnen aanleggen. Ook zijn er
natuurcompensaties waarin we moeten voorzien, rioleringen die we moeten ontkoppelen en
ik kan zo nog een tijdje doorgaan.

Sommigen hebben de vergelijking gemaakt met Nederland. Het klopt dat Nederland een heel
lange traditie en geschiedenis heeft in verband met het waterbeleid. De situatie is ook heel
anders dan hier in Vlaanderen. Dat land gaat altijd de strijd aan tegen de zee. Vorige maandag
was ik aanwezig op het coördinatiecentrum van de Vlaamse Milieumaatschappij. Ik heb daar
de buienradar mogen bewonderen. Ik kan u zeggen dat het in Nederland veel minder heeft
geregend de afgelopen dagen, dat de buien over Vlaanderen zijn getrokken en dat ze hier zijn
blijven hangen. Mijnheer Sanctorum, die vergelijking gaat in dezen dus absoluut niet op.

Collega’s, welke maatregelen zijn er nu genomen? Sommigen doen uitschijnen alsof er in het
verleden niets zou zijn gebeurd of er nog niets zou zijn aangepakt. We zien dat er heel wat is
gebeurd, dat er heel wat is uitgevoerd en dat er ook nog heel wat is gepland. Wat heel
belangrijk is, is dat waar de werken zijn uitgevoerd, we ook effectief het resultaat zien. Ik kan
u een aantal voorbeelden geven. Leuven, waar een wachtbekken werd aangelegd, is gespaard
gebleven van waterschade en overstromingen. De diensten Waterwegen en Zeekanaal,
waarvoor minister Crevits bevoegd is, hebben perfect gemonitord en gemeten op de
Toeristische Leie en hebben ervoor gezorgd dat Sint-Martens-Latem niet overstroomd is en
dat men er de waterellende heeft kunnen voorkomen. Hetzelfde geldt voor Aalst. Ik kan zo
nog een tijdje doorgaan.

We blijven dus zorgen voor het afkoppelen, aanwenden en infiltreren van hemelwater om het
water zo veel mogelijk vast te houden in de bodem en het er ook te laten indringen. Een
aantal collega’s hebben al aangehaald dat de bergingscapaciteit van de ondergrond
oververzadigd is en de maatregelen hier en nu de overstroming dus niet hadden kunnen
voorkomen of niet voldoende waren geweest om de infiltratie ter plaatse te laten gebeuren.
Wat wel helpt in deze extreme omstandigheden, is de buffering. De buffering heeft wel
degelijk invloed. Het gaat om het verzamelen en behouden van water in wacht- en
spaarbekkens, in natuurlijke overstromingsgebieden en vijvers, meanders, oevers, en
collectoren en buizen. Vandaag beschikken we over 21 miljoen kubieke meter gewestelijke,
gecontroleerde buffercapaciteit in 39 wachtbekkens voor onbevaarbare waterlopen. De
grootste bekkens zijn die van Schulensbroek bij Lummen, Webbekom bij Diest, en de Doode
Bemde bij Oud-Heverlee. Ze hebben perfect bewezen dat ze goed functioneren.
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Er zijn ook nog vijf wachtbekkens die goed zijn voor 1,4 miljoen kubieke meter
buffercapaciteit en die momenteel worden aangelegd. De Vlaamse Regering beseft maar al te
goed dat de gezinnen en bedrijven die nu getroffen zijn niet echt een boodschap hebben aan
wat tot op heden is gebeurd. We hebben er wel voor kunnen zorgen dat door de ingrepen die
al zijn gebeurd, talloze huishoudens, families, maar ook ondernemingen gespaard zijn
gebleven van wateroverlast en overstromingen.

Maar het is vanzelfsprekend dat er bijkomende investeringen nodig zijn. Het pleidooi voor
bijkomende wachtbekkens en overstromingsgebieden gaat natuurlijk ook gepaard met
bijkomende slibruiming, het onderhoud van sediment en zand vangen, de sturing van sluizen,
pompstations, het tegengaan van erosie en het onderhoud van rioleringen. Bij de opmaak van
de begroting 2011 heeft de Vlaamse Regering voorgesteld om zowel het investeringsritme als
de onderhoudsmiddelen voor het beheer van die onbevaarbare waterlopen op peil te houden,
namelijk op 11,9 en 14,5 miljoen euro. Er wordt in 3 miljoen euro voorzien voor de
milieudatabank en de meetnetten. Daarbovenop is er 1 miljoen euro voor de subsidies aan
polders en wateringen. En dan heb ik het nog niet gehad over de kredieten voor bijvoorbeeld
erosiebestrijding en landinrichting.

Een andere maatregel, collega’s, is de watertoets, die vandaag al vaak ter sprake is gekomen:
de watertoets ter beoordeling van plannen en vergunningen en ter aanbeveling van
beperkende of milderende maatregelen.

Het is een vertaling van het voorzorgsprincipe. De vergunningverlenende overheid of
initiatiefnemende overheden moeten in de besluitvorming van ruimtelijke uitvoeringsplannen
verplicht naar die watertoets verwijzen. Minister Muyters, die naast mij zit, was op een
bepaald moment wel een beetje gefrustreerd omdat hij niet direct kon reageren. Datzelfde
geldt trouwens zowel voor minister Crevits als voor de minister-president. Ik zal proberen
hun argumenten mee te nemen. Ik verwijs naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De
heer Van Mechelen kent die ook. Daarin staat uitdrukkelijk dat een vergunning geweigerd
wordt bij ongunstige watertoets, tenzij aan bijkomende voorwaarden wordt voldaan.
Eventueel kan ook nog een verstrenging worden opgelegd via provinciale of gemeentelijke
verordening.

Mevrouw Van den Eynde, in dat kader wil ik ook op basis van uw vraag u meedelen dat de
overstromingsgevoelige gebieden wel degelijk in kaart zijn gebracht. Het gaat in totaal om
285.000 hectare en die worden gehanteerd om juist die watertoets in de praktijk toe te passen.
Die kaarten dienen ervoor om die watertoets te vertalen naar de vergunning of naar de
plannen die moeten worden aangenomen.

Een ander punt dat hier ook in het debat aan bod is gekomen en dat de voorbije dagen
absoluut zijn nut heeft bewezen, is de overstromingsvoorspeller. Die heeft wel degelijk heel
goed gewerkt. De voorspeller heeft als bedoeling dat in geval van dreiging de water-
beheerders en ook de hulpdiensten op tijd worden gewaarschuwd, mijnheer Sabbe, zodanig
dat ze paraat kunnen staan en ook de nodige voorzorgen kunnen nemen om het ergste te
voorkomen. Wanneer overstromingen tijdig voorspeld zijn, kunnen we op die manier ook
lokale besturen alarmeren zodat ze nog bijkomend onderhoud of een aantal ingrepen kunnen
doen. Dat is ook in een aantal gemeenten gebeurd, zoals in de gemeente Maldegem. De
voorspeller heeft ook daar zijn nut bewezen.

Wat de versnippering en de samenwerking betreft, zijn er een aantal opmerkingen gemaakt
over het feit dat er te weinig wordt afgesproken en dat er te weinig wordt overlegd. Ik verwijs
in dit verband naar de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid waarin afgevaardigden
van Leefmilieu, Natuur, Mobiliteit, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Landbouw,
Economie, vertegenwoordigers van de drinkwatermaatschappijen, van de provincies,
gemeenten, en van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen zitten. Daar gebeurt de
coördinatie en worden er duidelijke afspraken gemaakt. Al deze maatregelen die ik nu heb
opgesomd, zijn al uitgevoerd en hebben deels hun nut bewezen.
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Natuurlijk is dat niet alles en worden er ook nog verder acties ondernomen. Al die acties
passen in de goedgekeurde plannen. We blijven niet plannen. Die plannen zijn al
goedgekeurd. We hebben 2 stroomgebiedbeheersplannen, 11 bekkenbeheersplannen en 103
deelbekkenbeheersplannen. Op 30 januari 2009 keurde de Vlaamse Regering de 11
bekkenbeheersplannen goed. Die hebben tot doel de beleidsvisie op het integrale waterbeleid
voor een bekken weer te geven. De bekkenbeheersplannen stellen het watersysteem zelf
centraal waardoor problemen zoals wateroverlast efficiënter kunnen worden aangepakt. Voor
alle bekkenbeheersplannen samen zijn er ongeveer 1433 acties opgenomen, die oplossingen
aanreiken voor de waterproblemen in Vlaanderen.

Natuurlijk moeten we prioriteit geven binnen dat maatregelenprogramma. Dat gebeurt op een
weloverwogen manier. Men houdt daar rekening met de noodzaak om op korte termijn
maatregelen te kunnen uitwerken en men weegt natuurlijk ook een aantal risico’s ten opzichte
van elkaar af. Voor wie geïnteresseerd is, geef ik nog even mee dat de plannen en rapporten
geraadpleegd kunnen worden op www.bekkenwerking.be. De transparantie is ook daar
verzekerd.

Collega’s, meer dan 350 acties focussen heel specifiek op het terugdringen van veiligheids-
risico’s bij wateroverlast. Naast de verschillende infrastructuurwerken heeft het
bekkenbeheersplan ook ruime aandacht voor de link tussen ruimtelijke ordening en het
watersysteem. Als onderdeel van het maatregelenpakket ter voorkoming van wateroverlast
werden in functie van het verzekeren van de veiligheid tegen overstromingen in verschillende
bekkenbeheersplannen ook overstromingsgebieden afgebakend. De afbakening van die
overstromingsgebieden heeft ook zijn effect en zijn implicaties op instrumenten zoals
voorkooprechten, aankoopplicht, vergoedingsplicht en onteigening.

Op basis van een eerste onderzoek en een overleg is het duidelijk dat wachtbekkens en
overstromingsgebieden wel degelijk vertragend en milderend gewerkt hebben. Maar er is
onmiskenbaar nood aan bijkomende buffers, gegeven ook het feit dat de infiltratiecapaciteit
momenteel verzadigd is. Er is ook bijkomend behoefte aan de regulering van de in- en
uitstroom van die wachtbekkens. Op bepaalde plaatsen is daar al in voorzien, op andere nog
niet. Er zijn bijkomende planningen om dit effectief nog meer in de praktijk om te zetten. Op
die manier kan gecontroleerd water worden opgevangen of vrijgelaten uit de wachtbekkens.
Als dat niet het geval is, merk je dat sommige wachtbekkens, zoals dat ook in
Geraardsbergen het geval was, al volgelopen zijn voor de watertoevoer eraan komt. Je kunt
het water daar dan niet meer uit laten vloeien.

Collega’s, we zijn ervan overtuigd dat er de komende dagen, weken en maanden nog heel wat
evaluaties zullen worden gemaakt. Er is zondagavond een crisisberaad geweest bij de
minister-president. Daar zijn al een aantal aanbevelingen aan bod gekomen. Ook onder
leiding van de minister-president werd een ministerieel comité opgericht, dat zich met heel
veel spoed en deskundigheid zal buigen over de verschillende aanbevelingen en voorstellen
die op tafel liggen.

Ondertussen heeft minister Crevits gisteren een overleg gehad met experts over de bevaarbare
waterlopen. Ikzelf heb gisteren een overleg gehad over de onbevaarbare waterlopen, met de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging van de Vlaamse
Provincies (VVP), de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vereniging van Vlaamse Polders en
Wateringen en de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

Wat betreft de bevaarbare waterlopen, collega’s, heeft de expertenvergadering die minister
Crevits gisteren bij elkaar heeft geroepen, een aantal conclusies opgeleverd. Ik zal ze voor u
overlopen. In het Denderbekken zijn de stuwen in Dendermonde vernieuwd. In
Geraardsbergen en Aalst zijn ze aan vernieuwing toe. De voorstudies over de vernieuwing
van die stuwen lopen momenteel nog. Er is ook verwezen naar een studie uit het verleden. Ik
kan u meegeven, collega’s, dat die wel degelijk de basis blijft op basis waarvan de
investeringen in het Denderbekken zullen gebeuren.

http://www.bekkenwerking.be/
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Hoe zit het nu met de baggerwerken en de noodzaak aan baggering in het Denderbekken? Ik
zal u het antwoord op die vraag namens minister Crevits meegeven. Het is gisteren ook al
gezegd op de expertenvergadering: het baggeren van de Dender zou wat nu gebeurd is, niet
direct voorkomen hebben. Het heeft geen zin om te baggeren en nog meer debiet te hebben,
als de stuwen niet volgen. Het is dus essentieel dat eerst die stuwen worden vernieuwd. Daar
zit de sleutel om dit te verbeteren en aan te pakken.

Sommigen verwijzen naar de samenwerking met Wallonië. Ik kan u zeggen, namens minister
Crevits, dat de samenwerking goed verlopen is en dat de bijsturing van de stuwen en het op
elkaar afstemmen nauwgezet in samenspraak met Wallonië zal gebeuren.

In het Leie- en Scheldebekken is op een heel adequate en accurate manier ingespeeld op de
stijgingen in de Moervaart en de Toeristische Leie, dat door afwisselend af te voeren via het
Kanaal Gent-Brugge en het Kanaal Gent-Terneuzen. De sturing en monitoring waarin daar is
voorzien, heeft in de praktijk bijzonder goed gewerkt. Zo niet, hadden wij de overstroming in
Sint-Martens-Latem niet kunnen verhinderen.

In het Zennebekken is er behoefte aan bijkomende wachtbekkens. Dat is gisteren ook op de
expertenvergadering aan bod gekomen.

Het Demer- en het Netebekken hebben tijdens de voorbije jaren aangelegde wachtbekkens
gekregen. Zij hebben uitstekend gewerkt en hebben kunnen voorkomen dat er bijkomende
moeilijkheden waren.

Door bijkomende investeringen tijdens de voorbije jaren hebben ook de uitzonderlijk hoge
debieten, ook op het Maasbekken, geen extra moeilijkheden opgeleverd.

De algemene conclusie van de vergadering over de bevaarbare waterlopen gisteren was dat er
wordt voorgesteld dat in gevallen zoals we afgelopen weekend hebben meegemaakt, de
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) als aanspreekpunt zou kunnen worden
gebruikt, zowel voor de bevaarbare als voor de onbevaarbare waterlopen.

Er was ook een expertenvergadering met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
de Vereniging van Vlaamse Provincies, Polders en Wateringen, de Vlaamse Milieumaat-
schappij voor wat de onbevaarbare waterlopen betreft. Daar werd beklemtoond dat de
toestand na de overstromingen heel snel in kaart moet worden gebracht. Nu kan nog perfect
worden ingeschat waar hoeveel water is overstroomd zodat de voorspellingsmodellen daarop
kunnen worden afgestemd en kunnen worden verfijnd.

Verder is het heel belangrijk dat er dringend noodmaatregelen worden genomen, zeker na wat
er afgelopen weekend is gebeurd. Door de overstromingen kunnen heel wat buizen verstopt
zitten en kan er heel wat extra slib zijn aangevoerd. We moeten daar heen snel op reageren
zodat extra hinder kan worden voorkomen indien er opnieuw zware regenval zou zijn.
Vandaag nog vertrekt vanuit mijn kabinet een duidelijke instructie naar alle waterbeheerders
om snel een check-up te doen en alle noodingrepen op het terrein snel en effectief uit te
voeren.

In een andere conclusie van die vergadering met alle bestuursniveaus wordt er aangedrongen
op snellere investeringen, niet alleen kwantitatief op basis van budgetten maar ook in termen
van randvoorwaarden. En dan heb ik het over vergunningen, onteigeningen, adviesverlening
en de rol van het Aankoopcomité. Met de versnelling van de procedure naar aanleiding van
de commissie-Berx en de commissie-Sauwens wordt daar binnen de Vlaamse Regering heel
snel werk van gemaakt. Het is bijzonder frustrerend te zien dat sommige wachtbekkens – een
ervan werd hier al vermeld – al aangelegd hadden kunnen worden en dat een aantal
gemeenten daardoor gespaard had kunnen blijven van overlast. De budgetten waren er en de
aanbesteding was klaar. Men is echter vastgelopen op vergunningen die niet werden verleend
of ellenlange discussies over onteigeningen.
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De lokale besturen benadrukten ook dat de overstromingsvoorspeller heel goed heeft gewerkt
maar dat het nuttig zou zijn dat die voorspelling wordt gekoppeld aan een aantal acties die op
dat moment automatisch moeten worden uitgevoerd. De lokale besturen hebben onderstreept
dat de watertoets een heel goed instrument is maar dat naar aanleiding van de huidige
watersnood moet worden gekeken of de overstromingskaarten moeten worden aangepast en
of de watertoets op basis daarvan niet moet worden bijgestuurd.

In elk geval is er ook een besluit klaar tot vereenvoudiging van de toepassing van de
watertoets.

Er was natuurlijk ook een pleidooi voor de uitbreiding van de slibruiming. Een aantal
collega’s hebben het daar ook al over gehad. Zo moet de mogelijkheid worden onderzocht om
te kunnen pompen in zee zoals dat in Nederland gebeurt. Verder was er de vraag om
bijvoorbeeld te onderzoeken om bij de verkoop van gronden reeds de watergevoeligheid aan
kopers mee te delen. Dat zou dus niet alleen gebeuren bij de bouwvergunning maar ook bij de
verkoop van gronden.

Het gaat hier om een hele reeks aanbevelingen. Er kunnen al conclusies worden getrokken.
Zoals ik daarnet al heb verklaard, zullen er nog heel wat conclusies volgen.

De krachtlijnen van het waterbeleid, een kordate en planmatige aanpak, zijn overeind
gebleven. Het komt erop aan de juiste prioriteiten te leggen en de dringendste maatregelen
eerst te nemen. We moeten ervoor zogen dat de nodige investeringen op het terrein snel tot
uitvoering kunnen worden gebracht. Hiervoor zullen we een aantal knelpunten moeten
aanpakken. De Vlaamse Regering verwacht op dit vlak veel van de versnelling van de
aflevering van vergunningen. Het zal hier echter niet bij blijven. We zullen nagaan hoe we
binnen de begroting meer middelen voor bijkomende investeringen kunnen vrijmaken.

Wie er nog aan zou twijfelen, mag gerust zijn: we geven de strijd tegen water niet op. De
Vlaamse Regering zal haar verantwoordelijkheid nemen. (Applaus bij de meerderheid)

De heer Ivan Sabbe: Hoewel het debat daarnet al is gevoerd, zou ik toch nog een paar
opmerkingen willen maken. De minister heeft naar de periode van 100 jaar verwezen. Sinds
haar aantreden heeft ze evenwel al veel klimaatconferenties bijgewoond. Ze zou bijgevolg
moeten weten dat de voorbije 100 jaar niet representatief zijn voor de toekomst. Ze moet
rekening houden met de effecten van de global warming. Ze mag de voorbije 100 jaar niet als
parameter hanteren.

Volgens de minister is er meer regen gevallen dan in de voorbije 100 jaar. We moeten hier
duidelijk van afwijken. We moeten kijken naar modellen die toekomstvoorspellingen doen.
We krijgen steeds meer het patroon van een subtropisch klimaat. Spijtig genoeg, geldt dit niet
voor de temperaturen, maar enkel voor de neerslag. In dergelijke landen kan het 2 tot 3
weken onafgebroken regenen. We zijn er met 2,5 dagen eigenlijk vrij goed vanaf gekomen.

Ik ben het ermee eens dat de voorspeller een goed instrument is. Dit mag echter geen
voorwendsel zijn om tijd te kopen. Ik neem aan dat de minister meent wat ze net heeft gezegd
en hier concreet werk van wil maken. De voorspeller mag echter geen excuus zijn om de
plannen niet daadkrachtig uit te voeren. Er zijn veel plannen aangekondigd. We zijn
benieuwd of de minister al die plannen zal concretiseren.

Wat de bevaarbare waterlopen betreft, heeft de minister naar minister Crevits verwezen. Ik
vraag me af of we het hele waterbeleid niet beter in één hand brengen. Zo kan binnen de
Vlaamse Regering een eenheid van beleid ontstaan.

Minister Crevits en minister Schauvliege zijn misschien goede collega’s. Dat valt toe te
juichen. Het blijft, net als in elke onderneming, echter beter een deelgebied volledig in één
hand te plaatsen. De onbevaarbare waterlopen lopen immers over in de bevaarbare
waterlopen. Dat betekent dat we daar met een opsplitsing van bevoegdheden zitten.
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De minister heeft zelf vermeld dat de ambtenaren die de regelgeving inzake de ruimtelijke
ordening uitvoeren, in veel gevallen een vertragend effect op de uitvoering van onze plannen
hebben. Dat betekent dat de decreten die, meestal op voordracht van de Vlaamse Regering of
van de meerderheid, in het Vlaams Parlement zijn goedgekeurd een hinderpaal voor de
uitvoering van het beleid vormen. Hieruit blijkt dat we naar een vereenvoudiging en een
versnelling moeten gaan.

Het ‘Callens-bekken’ in de gemeente Ardooie is een voorbeeld van hoe het niet moet. We
hebben de commissie-Sauwens gehad. We moeten ons hier echter vragen bij stellen. Dit moet
allemaal in de praktijk worden omgezet. Zeker op het vlak van de ruimtelijke ordening
moeten we naar veel kortere looptijden gaan.

Mevrouw Vera Van der Borght: Ik dank de minister voor haar uitvoerig antwoord. Volgens
mij hebben de mensen die de voorbije dagen door de wateroverlast zijn getroffen, nu echter
nood aan concrete antwoorden op concrete vragen. Ik zou de Vlaamse Regering dan ook een
aantal zaken willen voorleggen.

Minister, ik neem er akte van dat u op een bepaald ogenblik zegt dat er een studie was die
dateert van na de overstromingen van 2002-2003. U zegt dat die studie de leidraad blijft. Ik
heb ook gehoord dat er nog een studie bij komt. Ik denk dat we dat niet nodig hebben. In de
studie waar u aan refereert, die de basis zou blijven, stonden een aantal heel concrete
voorstellen. Een eerste voorstel is dat het vrijwaren van de resterende overstromingsgebieden
een van de prioriteiten moet zijn. Minister Crevits, u was daarnet even buiten toen ik het had
over de problematiek van Overboelare in Geraardsbergen. U kent de problematiek wel. De
Raad van State heeft een uitspraak gedaan. De mensen van Geraardsbergen die nu getroffen
zijn, zouden vandaag graag weten wat er gaat gebeuren. Zult u een nieuw dossier inleiden?
Komt er een nieuwe procedure?

Wat betreft de problematiek van stuwen of baggeren neem ik akte van uw antwoord en van
uw antwoord op mijn schriftelijke vraag met daarbij het voorstel van de studie. Daarin staat
dat bij de stuw van Geraardsbergen bleek dat de verdieping van de bodem met circa 1 meter,
opwaarts de stuw over een afstand van 1 kilometer, een gunstige invloed zou hebben op het
overstromingsgevaar in Overboelare. Dat voorstel ligt er al lang, maar wanneer mogen de
mensen verwachten dat dat concreet wordt uitgevoerd? Ik had hier graag een exacte timing
voor. Als ik zie dat de minister-president in Londerzeel engagementen kan aangaan, dan hoop
ik dat u voor onze streek ook engagementen wilt aangaan.

Ik was wat ongerust aangaande de stuwen toen ik vanmorgen in de krant De Morgen las dat u
zei: “Ik zal kijken wat het betekent of we prioritair kunnen investeren in de vernieuwing.”
Dat is wat te vrijblijvend. Ik zou graag wat meer engagement horen.

Sommigen trekken in twijfel dat het feit dat men in Wallonië heeft gebaggerd, gevolgen heeft
voor Vlaanderen. Er is een studiedag geweest van Grenzeloze Schelde eind augustus, waar
iemand van de administratie van Waterwegen en Zeekanaal heel duidelijk heeft gezegd dat
het klopt dat door de bagger- en infrastructuurwerken in Wallonië er een snellere aanvoer
komt. Daar moeten we een antwoord op bieden. Ik aanvaard dat u zegt dat, mochten we
vorige week gebaggerd hebben, we niet zouden hebben tegengehouden wat we dit weekend
hebben meegemaakt. Ik neem aan dat het stuwen eerst moet gebeuren, maar ik vraag een
duidelijk engagement en een duidelijke timing voor deze problematiek.

De heer Bart Martens: Ik dank de minister voor het gecoördineerd antwoord namens de
Vlaamse Regering. De minister stelt dat het aantal instanties dat momenteel bevoegd is in het
waterbeheer, geen probleem geeft omdat er een goed coördinatieplatform is, het befaamde
CIW. De veelheid aan instellingen en bevoegde administraties maakt het er natuurlijk niet
gemakkelijker op om binnen dat CIW tot een goede coördinatie te komen.

Ik geef een voorbeeld. Het Vlaams Parlement heeft in een resolutie van maart 2008 gevraagd
om de stedenbouwkundige verordening omtrent de buffering en plaatselijke infiltratie van
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water van grote, nieuwe verharde oppervlakten te herzien om meer buffer- en
infiltratiemogelijkheden te creëren. Op dat moment lag er al een heel concreet voorstel klaar
van VLARIO, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), trouwens ook
gesteund door de milieubeweging. We zijn ondertussen meer dan 2,5 jaar later en er is nog
altijd geen uitvoering aan gegeven omdat men binnen het CIW het daar nog niet over eens is.

Mijn pleidooi blijft om te komen tot een vereenvoudiging van de structuren die zich
bezighouden met het waterbeheer. Dat is trouwens volledig in lijn – de heer Vandaele heeft
perfect gelijk – met het groenboek Interne Staatshervorming. Daarin zeggen we dat er per
beleidsdomein maar twee beleidsniveaus bevoegd mogen zijn. We zitten vandaag met
bevoegdheden over de onbevaarbare waterlopen die al verspreid zitten over vier instanties. Ik
denk dat we daar toch verder werk van moeten maken.

Twee, de watertoets is een zeer nuttig instrument dat in zijn toepasbaarheid nog kan worden
vereenvoudigd. Maar het instrument staat en valt ook met de kwaliteit van de opgemaakte
watertoetsen en de mate waarin ze doorwerken in de uiteindelijke besluitvorming.

Wat dat eerste betreft, moet me toch iets van het hart. Gemeenbesturen moeten de watertoets
maken voor ingrepen gepland naast grote grachten die categorie 3-bestemd zijn en dus onder
de bevoegdheid van de gemeente vallen. De kwaliteit van die watertoetsen laat vaak te
wensen over. Voor wie het interesseert, heb ik hier voorbeelden bij van gemeenten die aan de
provincie vragen om hun watertoets te maken. De provincie antwoordt dan dat de gemeente
zelf verantwoordelijk is. Vervolgens neemt de gemeente het schrijven van de provincie als
watertoets op in de besluitvorming zonder een eigen watertoets te maken. Zo kan de
watertoets natuurlijk niet werken. Daar laten lokale besturen serieuze steken vallen.

Op dat punt steun ik het pleidooi van de heer Vandaele om ook instrumenten te bedenken
voor de responsabilisering van onze lokale besturen. Zoiets mag niet gebeuren. Ik ben zeer
blij dat de Vlaamse Regering verder werk gaat maken van de overstromingsgebieden, de
waterbekkens, de uitvoering van de bekkenbeheersplannen en het geactualiseerde Sigmaplan,
en dat ze de aanbevelingen van de commissies-Berx en –Sauwens voor de realisatie van deze
broodnodige werken gaat inzetten om tot een veel kortere doorloopperiode te komen.

De heer Wilfried Vandaele: De heer Sabbe heeft net iets georakeld over modellen die door
de opwarming van de aarde subtropische situaties aankondigen. Collega, daar bestaat heel
wat informatie over. Voor Vlaanderen werden de gegevens in drie klimaatscenario’s
verwerkt: een nat, een gematigd en een droog scenario. Geen van die drie is zo beangstigend
als u het laat uitschijnen.

Een droog klimaatscenario geeft globaal gezien een flinke daling van de economische schade
als gevolg van overstromingen, namelijk min 56 percent. Het gematigd scenario stelt een
daling van 8 percent voorop maar signaleert wel een verhoogd risico in het bekken van de
Bovenschelde. Het natte scenario, het ergste, geeft een verhoging aan van het risico op
economische schade door overstromingen met 33 percent, met vooral risico aan het Leie-,
Bovenschelde- en Demerbekken. Daar verhoogt het risico met factor twee tot drie. Ik zeg dat
omdat wetenschappelijke bevindingen hun belang hebben, mijnheer Sabbe. Vaak kunnen ze
de louter politieke uitspraken hier nuanceren.

Voorzitter, er is ook nog zoiets als een Europese Overstromingsrichtlijn van 2007. Die is
vandaag nog niet aan bod gekomen. Ze verplicht de lidstaten ertoe tegen eind 2015 – dat is
misschien wel vernoemd – overstromingsrisicobeheersplannen (ORBP’s) op te stellen. Het
planproces voor de elf Vlaamse bekkens is gestart in het voorjaar van 2009. Tegen eind
september 2011 zouden alle risicoanalyses afgewerkt moeten zijn. In het licht van dit debat
verwacht ik eigenlijk wel een en ander van die plannen, al was het maar als bundeling van al
dat materiaal. Er bestaat ontzettend veel materiaal in verband met overstromingen en
waterbeheer.
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De heer Hermes Sanctorum: Minister, wat moet ik nu denken van uw toelichting? Het was
weinig politiek en vooral technisch. In de eerste plaats ben ik blij dat u erkent – in
tegenstelling tot een partijgenote van u – dat ruimte geven aan water, werkt. Ik ben daar heel
tevreden mee, maar laat ons nu eens concreet worden. We zijn aan de begrotingsbesprekingen
begonnen. Daarnet zijn de verschillende fondsen genoemd waarin wordt bespaard, en dat is
niet alleen het Rubiconfonds. Wat gaan u en uw collega’s nu precies doen? Gaat u meer
middelen plannen voor overstromingsgebieden, wachtbekkens enzovoort? Gaat u meer
overstromingsgebieden afbakenen?

Het is mij nog altijd niet duidelijk wat u precies met de watertoets zult doen. Gaat u hem
bindend maken? Het klopt dat hij motiveringsplichtig is. Maar blijkbaar is hij vandaag nog
altijd te vrijblijvend. U weet ongetwijfeld dat in de evaluatie van de watertoets nadruk wordt
gelegd op een gebrek aan controle. Wat gaat u doen met de aanbevelingen die voortkomen uit
die evaluatie?

De heer Martens had het al over die fameuze stedenbouwkundige verordening voor hemel-
water. Wanneer zal nu eindelijk die aanpassing gebeuren? Men spreekt daar nu al lang over.
Er zijn heel concrete voorstellen gedaan voor een verbetering van het hemelwatergebruik en
de infiltratie. Wanneer wordt daar nu eindelijk werk van gemaakt?

Hier werd al meermaals gesproken over de verharde oppervlakken in Vlaanderen, maar er is
nog nooit iets gezegd over een te voeren beleid om de ontharding in gang te zetten, over
doelstellingen die daarin kunnen worden geformuleerd.

Ik heb de deadline van het Vlaamse klimaatadaptatieplan niet horen verschuiven van 2012
naar vroeger. Bent u dat toch nog van plan of blijft alles bij “business as usual”?

Ik heb nog een suggestie. Men spreekt vaak over het integraal waterbeleid. Het klopt dat het
enkele jaren geleden, onder impuls van toenmalig minister Vera Dua, in gang is gezet. De
deelbekkensecretariaten bestaan en hebben een functie in het integraal waterbeleid. Maar
onder meer in die watertoets hebben ze een weinig coördinerende functie. De watertoets
wordt bij verschillende instanties aangevraagd. We kunnen veel meer verantwoordelijkheid
leggen bij de deelbekkensecretariaten. Bent u van plan om ook ambtelijk meer werk te maken
van het integraal waterbeleid?

Mevrouw Tinne Rombouts: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik treed u bij als u zegt
dat ons monitoringsysteem werkt. Men moet daarmee, zoals een aantal collega’s doen, niet
lachen want ik heb gemerkt dat de gedupeerden, op een ogenblik dat zij in alle ellende zitten,
toch konden appreciëren dat zij een waarschuwing hadden gekregen. Dat is op zich niet de
oplossing maar het is wel een heel belangrijk punt. Wij kunnen daaruit leren om verder af te
stemmen en te verfijnen. Als dat kan, is dat meegenomen.

Minister, zeer positief in uw antwoord is dat wat men hier zegt, oor krijgt bij de regering. U
hebt ook in naam van uw collega’s gesproken. Men geeft duidelijk de boodschap dat dit een
gedeelde verantwoordelijkheid is: niet enkel van de Vlaamse Regering maar ook van ons in
dit halfrond en van andere niveaus. We zullen er samen uit moeten geraken op welke manier
we ons het beste kunnen wapenen.

Er is gezegd dat er een grondige analyse gaat gebeuren en dat een aantal zaken kunnen
worden bijgestuurd of versterkt, en dit op korte maar ook op langere termijn.

Voorzitter, ik heb deze namiddag geleerd dat het debat zeker nog niet volledig is afgerond.
We hebben er al heel veel over gezegd, maar het is de vraag of we alle conclusies hebben
kunnen trekken. Het is een zeer complexe kwestie. Iedereen heeft misschien zijn ding kunnen
zeggen, maar er wordt toch nog heel veel gekeken naar elkaar. We zoeken naar wie schuldig
is en wie wat kan. De ene ziet bepaalde taferelen en de andere elders nog andere. Ik wil
daarvoor waarschuwen: we moeten ervoor opletten dat we een waterbeleid voeren op basis
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van fragmentarische zaken. Over een aantal zaken kunnen we zeker nog diepgaander
discussiëren. Bijvoorbeeld over de coördinatie van de instellingen.

Ik had ook niet verwacht dat ik vandaag op alle vragen een volledig antwoord zou krijgen.
Dat behoeft een verdere discussie, waarin iedereen wordt gehoord. Onze fractie zal het
waterbeleid nauwgezet opvolgen en het debat verder blijven voeren in het Vlaams Parlement.

De voorzitter: Maar u pleit er niet voor om het debat vandaag te verlengen?

Mevrouw Tinne Rombouts: Ik pleit er niet voor om dat vandaag te doen.

Mevrouw Else De Wachter: Minister, ik heb begrepen dat u op dezelfde golflengte zit
inzake de evaluatie van al wat de voorbije dagen is gebeurd, onder andere van nood- en
interventieplannen. Er moet snel een evaluatie komen omdat alle betrokken actoren in het
veld heel goed weten waar de knelpunten zitten. Ik ga ervan uit dat we op dat vlak op
dezelfde golflengte zitten.

Minister-president, tijdens mijn uiteenzetting reageerde u bevestigend toen ik het had over de
landbouwers en de landbouwcommissie. Ik ga ervan uit dat de Vlaamse Regering heel snel
een initiatief zal nemen om de lokale besturen op te roepen heel snel de landbouwcommissies
samen te roepen.

Ik verneem dat alle getroffen lokale besturen vandaag voor 13 uur een schadelijst moesten
indienen bij de federale overheid. Dit brengt serieuze problemen mee. Een burgemeester zei
dat het een mission impossible is om dat te realiseren. Ik wil minister Bourgeois vragen om
contact op te nemen met de federale regering om daar aandacht aan te besteden, en te melden
dat het geen definitieve lijst is. Voor de getroffen gemeenten is dat echt niet haalbaar, ook
omdat op dit moment nog niet alle schade gekend is. Het water is op heel wat plaatsen nog
maar aan het wegtrekken. Het is dan ook niet mogelijk om die lijst al definitief te maken.

De voorzitter: De heer Demesmaeker heeft het woord.

De heer Mark Demesmaeker: Ik heb nog een vraag over de conclusies van de vergadering
met de experts inzake bevaarbare waterlopen en de aanbevelingen voor het Zennebekken.
Minister-president Peeters en minister Crevits zijn maandag ter plaatse geweest in de
zuidelijke kanaalzone. Het overstromen van het kanaal Brussel-Charleroi is een totaal nieuw
fenomeen. U zult vernomen hebben dat het de allereerste keer is dat dit gebeurt. Dan is het
normaal dat mensen vragen stellen over de werking en de coördinatie van de sluizen.
Daarover doen allerlei verhalen en soms indianenverhalen de ronde. Het is belangrijk daarop
een goed antwoord te geven. Is er onderzocht of de werking en de coördinatie van die sluizen
goed is verlopen? Zijn er nog verbeteringen mogelijk?

Men zegt dat er meer wachtbekkens moeten komen in het Zennebekken. U weet dat de Zenne
een gewestgrensoverschrijdende rivier is, dat de problemen bij ons beginnen op de plaats
waar de rivier de gewestgrens overschrijdt. Er waren trouwens problemen in Tubize op het
Waals grondgebied, in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Een deel van de oplossing zal moeten
worden gezocht op het grondgebied van onze Waalse vrienden. Hoe denkt u dat concreet en
snel te kunnen aanpakken?

Mevrouw Gwenny De Vroe: Minister, er moet een vooruitziend beleid worden gevoerd om
te vermijden dat wat gebeurd is, opnieuw zal gebeuren. Ik blijf op mijn honger zitten. Ik heb
niet veel gehoord over timing en budgettering. We zijn het er allemaal over eens dat we
lessen moeten trekken uit wat er is gebeurd, en dat we moeten leren om zulke overstromingen
in de toekomst te vermijden. Ik hoop dat het voorstel voor de oprichting van de bijzondere
commissie niet alleen door de oppositie, maar ook door de meerderheidspartijen wordt
aanvaard.

Tot slot wil ik een actualiteitsmotie van de Open Vld-fractie aankondigen.

De heer Lode Vereeck: Mijn fractie kondigt ook een actualiteitsmotie aan.
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De heer Filip Watteeuw: Mijn fractie kondigt een actualiteitsmotie aan.

De voorzitter: Minister Crevits heeft woord.

Minister Hilde Crevits: Het is nuttig enkele aandachtspunten mee te geven. Over het
Denderbekken zijn extra vragen gesteld. Mevrouw Van der Borght, ik ben blij met uw
uiteenzetting. U stelde dat u het eens bent dat baggeren in de Dender geen soelaas bij de
overstromingen zou gebracht hebben. U hebt ook een punt dat de problemen van het
Denderbekken al zeer lang aanslepen. Er is een aantal jaren geleden een studie uitgevoerd
waaraan conclusies zijn verbonden. Het is niet de bedoeling de studie over te doen. Naast het
bufferen van water moet ervoor worden gezorgd dat het water sneller weg kan.

Om de Dender sneller water te laten afvoeren, moet rekening worden gehouden met eb en
vloed omdat het water uiteindelijk in de Schelde terechtkomt. Alleen maar verbreden en
verdiepen lost het probleem niet op. Men is ook afhankelijk van de stuwen die ervoor zorgen
dat het water trapsgewijs kan wegvloeien. De stuwen moeten vernieuwd worden. Dat is al
gebeurd in Dendermonde, maar nog niet op alle plaatsen. Er moet een vergunning voor
worden aangevraagd en een MER opgesteld. De procedures zijn opgestart.

De vraag was of bij het vernieuwen van de stuwen niet van de gelegenheid gebruik kan
worden gemaakt om te verbreden en te verdiepen. Dat is maar nuttig als de nieuwe stuwen
lager worden geïnstalleerd zodat ze ervoor kunnen zorgen dat het waterpeil beter wordt
gecontroleerd. Het is niet zo dat in Wallonië alle werk al is geleverd. Er is bovenaan verder
stroomopwaarts gedeeltelijk gebaggerd, maar niet voorbij Geraardsbergen. Er zijn wel een
paar stuwen vernieuwd, maar niet allemaal.

We moeten echter het tempo van Wallonië bijhouden. Het zou slecht voor Vlaanderen
uitpakken als Wallonië alle stuwen zou vernieuwd en geautomatiseerd hebben en Vlaanderen
niet. Ik zal erover waken dat er goed wordt samengewerkt en dat we tot een volledig
geautomatiseerde Dender komen. Dat is de oplossing. En dan kunnen we hier en daar waar
het nodig mocht blijken, wat meer uitbaggeren en verdiepen.

Er is echter nog een probleem meer ontstaan. Er is namelijk enorm veel slib van de kleine
waterlopen naar de grote waterlopen gevloeid. Dat moet nauwlettend worden gemonitord. In
de komende maanden moet worden nagegaan waar extra moet worden gebaggerd om het
extra sediment vanuit de kleinere waterlopen op te vangen. We zullen daar extra acties voor
moeten ondernemen.

Zelf ben ik naar het kanaal Brussel-Charleroi gaan kijken. Het is de eerste keer dat het kanaal
is overstroomd. Experts onderzoeken de oorzaken voor de overstroming. De vraag was of er
niet veel extra water uit Wallonië is aangevoerd. De Vlaamse experts bevestigen me dat er op
het terrein zeer goed is samengewerkt. Op een bepaald moment is vanuit Wallonië de vraag
gesteld om meer water af te voeren. Door Vlaanderen is daar negatief op geantwoord. Het is
ook niet gebeurd. Nadien zijn er politieke vragen over gesteld. De heer Demotte zei gisteren
nog dat de technici op het veld de ruimte moeten krijgen om te oordelen en dat de politici
zich in deze discussie niet moeten mengen. Dat moet vandaag het statement zijn. Politici
moeten zich niet in de discussie mengen, de technici moeten onderling overeenkomen. Er is
zeker naar elkaar geluisterd.

Gisteren werd me met heel veel klem door Vlaamse technici gezegd dat niet alleen zij hebben
gegeven wat ze konden, maar dat ook de Waalse experten dat hebben gedaan, dat ze met
respect naar elkaar hebben geluisterd en elkaars raadgevingen hebben opgevolgd.

We moeten natuurlijk vermijden dat het nog een keer gebeurt, dus samenwerkings-
federalisme, maar ook samenwerking tussen ambtenaren. Ik wil nog een keer zeggen dat het
kan, dat iedereen toch wel zijn best heeft gedaan. Hetzelfde geldt voor de VMM en de
mensen van mijn eigen diensten.
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Wat we wel moeten doen, is zoeken naar oplossingen. Hoe kunnen we vermijden dat het
kanaal overstroomt, want een kanaal dat overstroomt, dat is toch wel heel vreemd. Men heeft
me gemeld dat er een aantal oorzaken zijn, maar dat een van de belangrijke dingen die
moeten worden aangepakt, het extra bufferen, volgens de trappen van het waterbeheer, in de
zone tussen de Zenne en het kanaal is. U weet dat de Zenne en het kanaal op bepaalde
plaatsen verschrikkelijk dicht bij elkaar liggen. Er is in een overvloei voorzien waardoor het
Zennewater automatisch in het kanaal kan, maar de omgekeerde beweging heeft zich nu
voorgedaan: er is daar zodanig veel water in één keer terechtgekomen, dat het terug naar de
Zenne is gegaan.

We moeten in een extra buffercapaciteit voorzien en die kan worden gezocht op Vlaams
grondgebied, maar ik denk dat we nu vooral op heel korte termijn met de Waalse collega’s
moeten samen zitten om te bekijken wat de beste plaats is. Territoria spelen voor mij geen
rol, we moeten gewoon de beste plaats kiezen waar we in de grootste capaciteit kunnen
voorzien. Dat zal hoogstwaarschijnlijk een gezamenlijke inspanning vragen van Vlaanderen
en Wallonië.

Dat is een belangrijke conclusie die gisteren is genomen en die ervoor zou moeten zorgen dat
we daar in de toekomst een dergelijke overstroming kunnen vermijden.

Minister Joke Schauvliege: Voorzitter, dames en heren, ik zou graag nog een antwoord
geven op een aantal technische punten. Eerst en vooral wil ik het hebben over de
overstromingsvoorspeller. Sommigen doen uitschijnen dat het een instrument zou zijn om
wateroverlast tegen te gaan, maar dat is het natuurlijk niet. We werken stapsgewijs en we
zorgen ervoor dat er zo veel mogelijk kan infiltreren, en dan dat er zo veel mogelijk kan
worden afgevoerd en kan worden gebufferd. Als dat allemaal niet helpt, moeten we tijdig
alarmeren zodat iedereen voorbereid kan zijn. De overstromingsvoorspeller is dus geen
remedie, maar een instrument om ermee om te gaan op het moment dat het zich voordoet, laat
dat duidelijk zijn.

Wat de klimaatverandering betreft, mijnheer Sabbe, daar wordt uiteraard rekening mee
gehouden. Als er andere omstandigheden zijn, moeten we uiteraard kunnen bijsturen.

Mijnheer Sanctorum, voor het adaptatieplan is er inderdaad een timing vooropgesteld. Er
wordt momenteel al aan gewerkt. Ik kan u verzekeren dat het bijzonder veel werk vergt om
alles in kaart te brengen en op te stellen. Het is absoluut niet realistisch om in een-twee-drie
een adaptatieplan op te maken. Dat wil echter niet zeggen dat we ondertussen stil zitten. Ik
het daarnet verwezen naar de 1400 acties die er zijn en daarvan zijn er 350 die effectief te
maken hebben met adaptatie, met aanpassen, met op het terrein actie ondernemen om die
effecten tegen te gaan. Ik meen dat dat beter is dan iedereen nu nog meer rond de tafel te
zetten en te laten plannen, ik vind dat nu op het terrein de dringende acties moeten gebeuren.

Ik kan u voor Geraardsbergen het voorbeeld geven van drie overstromingsgebieden die
moeten worden ingericht, en dat wordt volgend jaar ook uitgevoerd. Ze worden gefinancierd
met middelen vanuit Europa in het kader van de aanpassing van het klimaatbeleid. Het zijn
maatregelen die effectief binnen die adaptatie gebeuren.

Een andere opmerking betrof de coördinatieversnippering. Ik heb al verwezen naar de
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Die werkt en bevindt zich op ambtelijk niveau.
Gisteren werd onder leiding van de minister-president – die hier straks het debat wellicht nog
zal afsluiten – beslist om er een ministerieel comité aan te koppelen zodat een aantal zaken
ook politiek kunnen worden gekoppeld aan het ambtelijke overleg. Het spreekt voor zich dat
als er de komende dagen nog evaluaties zijn, ook wordt meegenomen hoe alles in de praktijk
kan verlopen.

We willen bijkomend inzetten op een extra versnelde uitvoering. Ik heb daarnet gezegd dat
het niet alleen om budget gaat, we moeten er ook voor zorgen dat vergunningen sneller
kunnen worden afgeleverd. We zetten vanuit de Vlaamse Regering in op de versnelling die
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we hebben goedgekeurd binnen de Vlaamse Regering en we verwachten dat dit ook effect zal
hebben op de realisatie van, bijvoorbeeld, die wachtbekkens.

Inzake de begroting hebben we nu een voorstel ingediend in het Vlaams Parlement, maar ik
herhaal dat we binnen die Vlaamse begroting uiteraard ook op zoek zullen moeten gaan naar
extra middelen om ervoor te zorgen dat een aantal zaken versneld kunnen worden uitgevoerd.

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, collega’s, ik heb zeer aandachtig geluisterd
naar het hele debat, dat soms heel interessant was. Ik denk dat het belangrijk is dat hier
gezegd is dat we meeleven met diegenen die getroffen zijn door de wateroverlast. De mensen
die thuis gekeken hebben naar dit debat, hebben zich natuurlijk vragen gesteld en zich zeker
afgevraagd hoe dit in de toekomst kan worden vermeden.

Het kan worden vermeden door het feit dat we een aantal lessen trekken en een aantal zaken
versneld uitvoeren zodat, als dit zich nog voordoet, we de waterschade kunnen beperken of
niet laten gebeuren. De collega’s Schauvliege en Crevits, maar ook collega Muyters hebben
al een aantal dingen opgelijst. We hebben samengezeten. We hebben de experts
samengeroepen. In dit parlement zijn een aantal voorstellen toegevoegd. Het is nu aan ons om
dat allemaal versneld uit te voeren en, zoals hier gevraagd, een aantal daden te stellen. Dat zal
ook gebeuren. Ik ga ervan uit dat dit parlement en de bevoegde commissies dit op de voet
zullen volgen en dat dit een goede reactie is van de Vlaamse Regering op wat er de laatste
dagen is gebeurd.

Ik vind het niet correct – maar goed, dat is nu eenmaal politiek – dat hier schuldigen worden
gezocht en gevonden, dat hier wordt uitgehaald naar de een of andere administratie. Ik denk
dat hier alles in het werk is gesteld en dat heel veel mensen hard hebben gewerkt, ook onze
ambtenaren, om de schade te beperken. Dat is ook hun plicht en daar hebben ze absoluut alles
voor gedaan.

Maandag reeds heb ik aan mijn administratie gevraagd om het nodige te doen wat de
landbouw betreft. U weet dat het federale niveau nog een aantal bevoegdheden inzake schade
in de landbouw heeft, maar mijn administratie zal alles doen om dat te versnellen en hulp te
bieden bij wat op het federale niveau moet worden georganiseerd. Er is al contact opgenomen
en we zullen dat op de voet volgen.

Ook de vraag over de timing en over de inlevering van stukken zal ik meenemen want de
ellende en de aangerichte waterschade is een serieus probleem. Deze Vlaamse Regering maar
ook de vorige heeft in het verleden stappen gezet, maar ik kan u verzekeren dat we met de
bevoegde ministers er hard aan zullen werken om zo’n ramp in de toekomst te beperken of te
voorkomen.

Mevrouw Vera Van der Borght: Voorzitter, minister Crevits, ik had ook nog gevraagd wat
u ging ondernemen in het kader van de uitspraak van de Raad van State voor Overboelare.

Kunt u concreter zeggen hoever de procedure nu staat voor de vergunningen en het MER
waarnaar u verwijst? U zegt dat er nog een aantal vergunningen moeten worden gegeven. Is
die procedure gestart? De mensen zullen graag horen hoever het staat.

De voorzitter: Ik moet de regering niet verdedigen, maar ik denk dat u daar een persoonlijk
antwoord op zult krijgen omdat de minister daar nu niet op kan antwoorden. Het is een
plaatselijk dossier. Als ieder parlementslid over ik weet niet welk dossier vragen gaat stellen,
dan zijn we nog voor even vertrokken. Ik stel voor dat mevrouw Crevits u een schriftelijk
antwoord bezorgt.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Het debat is gesloten.
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Actualiteitsmoties

De voorzitter: Door het Vlaams Belang, door Groen!, door Open Vld, door LDD en door de
meerderheid werden tot besluit van dit actualiteitsdebat actualiteitsmoties aangekondigd. Ze
moeten uiterlijk om 18 uur zijn ingediend.

Het parlement zal zich daar straks over uitspreken.

Het incident is gesloten.

■ 

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering.

– De vergadering wordt geschorst om 17.21 uur.

– De vergadering wordt hervat om 17.45 uur.

■ 

ACTUALITEITSDEBAT over het overleg tussen de gewesten met het oog op de
invoering van een kilometerheffing voor vrachtvervoer en een wegenvignet voor
personenwagens

De voorzitter: Dames en heren, het debat is geopend.

De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Voorzitter, geachte leden, de vorige 3 uur is me echt wel duidelijk
geworden dat we ons in een bijna pre-electorale sfeer bevinden. De verwijten gingen heen en
weer tussen de diverse meerderheidspartijen. Daarom wou ik met een grap beginnen, om de
sfeer toch wat te ontspannen. Een Belg, een Duitser en een Nederlander reden samen in een
auto. Het probleem is dat die grap sinds de beslissing van de minister-president, en vooral die
van minister-president Rutte, eigenlijk niet meer lukt. Ik kan daar dus niet meer mee
beginnen. Dat is de schuld van minister-president Rutte. Ik begin dus gewoon met het betoog
zelf.

Het rekeningrijden: dat is nu echt een voorbeeld van een brokkenparcours. Er was het vignet,
dan de kilometerheffing en dan het vignet, en dan die communicatie eroverheen. Minister-
president, eigenlijk wil ik u twee vragen stellen: wanneer en waarom? Dat geldt dan zowel
voor de kilometerheffing als voor het wegenvignet. Wanneer? Er is 2013 wat de
vrachtwagens betreft. Wat het wegenvignet betreft, is dat me nog niet duidelijk. Misschien
kan ik al wel iets vragen over het proefproject dat is aangekondigd en waarvoor de stad
Leuven 25.000 euro heeft uitgetrokken, mevrouw Brouwers. Ik neem aan dat dit niet meer
wordt uitgevoerd. Er is trouwens ook 1,5 miljoen euro gevraagd aan het Agentschap voor
Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Die subsidie is trouwens geweigerd. Ik
dacht dat dit te maken had met de betalingsproblemen van het IWT, maar waarschijnlijk heeft
dat te maken met een grote vooruitziendheid bij de mensen van het IWT. Houdt dit
proefproject op? U kiest immers, denk ik, resoluut voor het wegenvignet. Dan moeten we
natuurlijk geen proefproject over de kilometerheffing meer doen. Ik ben echter enigszins op
een verkeerd spoor gezet. Ik ben er niet helemaal zeker van. De heer De Lille, staatssecretaris
voor Groen! in de Brusselse gewestregering, zegt dat die heffing uiteindelijk nog het einddoel
is.

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.
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Mevrouw Karin Brouwers: Ik heb daarover een vraag gesteld aan minister Lieten in de
commissie Economie. Ze is niet geweigerd, ze is uitgesteld. Men heeft eigenlijk nooit een
beslissing genomen. Ik wou dat gewoon even corrigeren.

De heer Lode Vereeck: Ik heb die vraag gelezen. Minister-president, ik neem aan dat we
daar nu mee stoppen, want we kiezen voor dat wegenvignet.

Waarom gaat u door met die twee maatregelen? Er zijn een aantal argumenten die kunnen
worden gebruikt. De files zouden een argument kunnen zijn voor een kilometerheffing voor
vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens. Dat lijkt me geen intellectueel
correct argument. Vrachtwagens zijn immers niet verantwoordelijk voor de files. Die staan
niet allemaal tussen 4 en 6 uur op de ring van Antwerpen of Brussel. U weet ook dat de vraag
niet zo prijsgevoelig is en dat we eigenlijk het risico lopen om allemaal betalend in de files te
staan. Ik vind het ook wat cynisch, maar goed, dat is eigenlijk een ander debat en is zeker niet
aan u gericht. De overheid heeft 30 à 40 jaar lang haar infrastructuur niet uitgebreid, wat
heeft geleid tot files. Dat is eigenlijk wanbeleid, falend beleid van de voorbije 30 jaar, en nu
gaat de overheid daar dus ook nog geld mee verdienen.

Als we dan toch in de files staan, dan zou ik eigenlijk toch graag geld terug hebben. Dat is
niet als grap bedoeld. Als het oplossen van de files echt uw doelstelling is, dan moet u de
personenwagens opnemen in de kilometerheffing. Dat doet u echter niet. Ik heb ook begrepen
dat uw meerderheidspartners van de sp.a daar resoluut tegen zijn. Het wegenvignet is als
forfaitair vast bedrag nog veel minder geschikt om iets te doen aan de files. Integendeel, het
zet ertoe aan die vaste kosten te spreiden over meer kilometers.

Heeft het misschien iets te maken met het milieu? Dat kan ik me ook niet voorstellen, want
de milieuschade wordt verrekend in de accijnzen. Dat is eigenlijk een heel goedkoop systeem.
Het is trouwens niet de vervuiler die betaalt in geval van de kilometerheffing voor
vrachtwagens. Die rekent dat immers toch door aan de consumenten. Wij zijn het eigenlijk
die de kilometerheffing betalen door de hogere eindprijzen van de producten.

Voor alle duidelijkheid: er komen in Nederland geen hogere accijnzen. De Nederlandse
minister van Infrastructuur en Milieu heet Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.
Dat is wat anders dan Peeters en Janssens. (Gelach)

Ze was daar niet mee opgezet. Dat blijkt dus absoluut niet zo te zijn. De heer Martens heeft
gezegd dat accijnzen een domme kilometerheffing zijn. Wat dan te denken van een
wegenvignet? Dat is dan wel een oerdomme kilometerheffing, zou ik zeggen.

Buitenlanders doen betalen voor slijtage, dat vind ik een gerechtvaardigd argument. Daar stap
ik in mee. Want ze veroorzaken die slijtage. Nu is dat precies de reden, minister-president,
waarom Nederland ermee gestopt is. Dat was een van de dingen die het niet rondkreeg. U
moet er het verslag maar eens op nalezen. Een van de elementen was dat men niet precies
wist hoe men dat moest organiseren aan de grens. Het was complex. En uw Nederlandse
collega heeft nu ook nog gezegd dat het de files niet oplost.

Nu we het er toch over hebben, verwijs ik naar uw regeerakkoord, waarin staat dat u rekening
zou houden met Nederland. Ik zie niet in hoe u er nu rekening mee houdt.

Een andere reden kan ten slotte geld zijn. U zegt dan dat het niet de files, niet het milieu, niet
of wel de buitenlanders zijn, en dan valt er nog iets voor te zeggen. De vierde reden is
misschien geld. Wat bedoelt u eigenlijk met ‘belastingneutraliteit’? Dat staat zowel in de
beleidsbrieven als in het regeerakkoord. Wil dat zeggen dat de totaliteit van de
belastingopbrengsten dezelfde wordt? Of gaat het om wat de Vlamingen betalen? Indien u
zegt dat het om de totaliteit gaat en de buitenlanders meebetalen, zal de belastingsdruk voor
de Vlamingen dalen. En dat zie ik natuurlijk volledig zitten.

Minister-president, u hebt nu vier instrumenten in plaats van twee: de belasting op
inverkeerinstelling (BIV), de verkeersbelasting, het wegenvignet en de kilometerheffing.
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Heeft dat eigenlijk wel zin als u het hebt over belastingneutraliteit? U hebt nu immers vier
instrumenten om dezelfde belastingsopbrengst te genereren, terwijl u twee keer zoveel
inningskosten hebt. Is het vignet niet hetzelfde als die verkeersbelasting? Het gaat immers om
een eenmalige, forfaitaire betaling door personenwagens. Wat schrapt u dan om hetzelfde
aantal instrumenten te behouden? (Applaus bij Open Vld en LDD)

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: Voorzitter, collega’s, als een minister-president van Vlaanderen naar
Nederland trekt, dan wordt daar gewoonlijk geschiedenis geschreven en dan is er bij de pers
heel wat nieuws te rapen. Ik zal het niet hebben over dat ene dossier, waarvoor ik, in het
belang van een zeer grote Vlaamse haven, enige terughoudendheid aan de dag wil leggen. Ik
zal het wel hebben, minister-president, over het dossier van het rekeningrijden. Want naar
aanleiding van uw bezoek aan uw nieuwbakken collega Rutte hebt u toch een draai zonder
voorgaande moeten maken. Ik heb de indruk dat u ‘not amused’ was. Ik vroeg me zelfs af of
u zich verslikt had in het broodje kroket en het glas karnemelk. Er was echter meer aan de
hand dan dat. Uw ambtsgenoot had u koudweg meegedeeld dat hij niet meer mee stapte in uw
visie en die van de Vlaamse Regering over het rekeningrijden. U had dat kunnen zien
aankomen. Als u de verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse meerderheidspartijen en de
partij die de meerderheidspartijen gedoogt, had gelezen dan had u kunnen weten dat het
rekeningrijden in Nederland niet meer populair was. De Nederlanders wilden niet meer mee
stappen in dat verhaal. De regering, die de emanatie is van de wil van de Nederlandse kiezer,
heeft dat verleden week ook aan u duidelijk moeten maken.

Dat is natuurlijk voor u een lastig probleem, want uw voorganger is destijds ook naar
Nederland gegaan met de vraag of we niet gezamenlijk een wegennetvignetsysteem in het
leven konden roepen. De voorganger van de heer Rutte, de heer Balkenende, heeft toen
gezegd dat men dat niet kon en dat men ging voor een intelligent systeem, een beschaafd en
modern systeem, het systeem van het elektronisch rekeningrijden. Men was daaraan aan het
werken. Dan heeft uw voorganger een draai gemaakt van 180 graden en zijn eigen
regeringsverklaring ingeslikt. Hij heeft gezegd dat hij opgaf wat er in de regeringsverklaring
in Vlaanderen stond geschreven en dat hij meeging in het Nederlandse verhaal. Vlaanderen
en Nederland gingen samen met de Luxemburgers, als dat ook nog maar even kan, om het
intelligente systeem van het rekeningrijden in te voeren.

Ik neem aan dat de douche voor u bijzonder koud is geweest toen de opvolger van de heer
Balkenende u meedeelde dat het rekeningrijden niet meer in aanmerking komt en dat er geen
enkel bijkomende verkeersbelasting in Nederland zal worden ingevoerd. De vraag is hoe u
daarmee omgaat. U zegt dat we dat verhaal van rekeningrijden in Vlaanderen toch maar
verder gaan schrijven. Hoeveel dat de economie gaat kosten, weet u nog niet. U gaat een
studie laten uitvoeren, maar u hebt al een principebeslissing aangekondigd. We gaan voor het
rekeningrijden en we zullen zien wat de studie oplevert.

Minister-president, ik wil van u weten of u met de resultaten van de studie rekening zult
houden. Ik kan wel voorspellen met mijn gezond boerenverstand en misschien ook wat met
de natte vinger wat die studie gaat opleveren. Rekeningrijden gaat het transportverhaal in
Vlaanderen duurder maken en ons een beetje uit de concurrentie zetten. President Sarkozy
heeft nog niet zolang geleden de loftrompet gestoken over Vlaanderen als distributieland. De
Vlaamse havens zijn de poort van Frankrijk aan het worden. We moeten daarvan profiteren
en ons op dit moment zeker niet uit de markt prijzen door het voor- en het achterlandtransport
duurder te maken naar dat buurland.

Natuurlijk moet u ook nog overleg plegen met de andere gewesten in dit onzalige land.
Zolang de verkeersbelasting niet geregionaliseerd is, moet u braaf – zoals u bent – overleg
plegen met uw Waalse, Brusselse en andere collega’s. En die zijn in dat verhaal van de
slimme kilometerheffing niet geïnteresseerd en ze zijn dat ook nooit geweest. Ze zijn altijd
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voorstander van het simpele papieren wegenvignet geweest, dat ze niet alleen aan de
vrachtwagens willen opleggen, maar ook aan het personenvervoer.

Ik ben daar eigenlijk geen tegenstander van. Het systeem van het papieren vignet bestaat in
veel buurlanden. Het bestaat in Zwitserland, in Oostenrijk en in andere Centraal-Europese
staten, en het wordt daar met succes toegepast. We zouden dat ook kunnen invoeren ter
vervanging van de bestaande belastinggronden, ter vervanging van de inverkeerstelling-
belasting, ter vervanging van de jaarlijkse verkeersbelasting. We zouden met een papieren
vignet de buitenlandse verkeergebruikers kunnen belasten. Hoe gaat de Vlaamse Regering
met die redenering om? Binnenkort komt er een studie. Zal er met die studie rekening worden
gehouden? Hebt u oor voor wat er in onze buurlanden en meer bepaald in Wallonië leeft?
(Applaus bij Vlaams Belang)

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Voorzitter, minister, collega’s en heel speciaal minister-
president, we waren maandagavond toch wel wat verrast door uw verklaringen na een
onderhoud met uw collega's van het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest. Daar werd afgesproken voor het einde van dit jaar een akkoord te sluiten over het
betalend rijden op Belgische wegen. Dat is toe te juichen, want het Vlaamse regeerakkoord
bepaalt zeer ferm dat de Vlaamse Regering een kilometerheffing voor het vrachtvervoer over
de weg zal invoeren met als streefdatum 2013. De timing werd echter afgestemd op de andere
gewesten, en er zou ook rekening moeten worden gehouden met de evolutie in Nederland.

Nu Nederland in dit verhaal compleet heeft afgehaakt, is een afstemming met de andere
gewesten meer dan ooit noodzakelijk. De CD&V-fractie is dan ook uiterst tevreden dat de
andere gewesten mee op de kar springen van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Dat is
al een belangrijke doorbraak.

Wat ons wel een beetje verraste, was de aankondiging dat Vlaanderen zou meegaan in de
invoering van een wegenvignet voor personenwagens. Over het personenvervoer stelt het
Vlaamse regeerakkoord dat zal worden onderzocht onder welke voorwaarden –
mobiliteitsimpact, sociale impact, impact op leefbaarheid, haalbaarheid enzovoort – een
kilometerheffing voor personenwagens kan worden ingevoerd. Daartoe wordt een piloot-
project opgezet.

Een vooraf betaald forfaitair wegenvignet voor personenwagens, zoals het nu aangekondigd
is, heeft natuurlijk het voordeel van de eenvoud. Het kan wellicht veel sneller worden
ingevoerd dan zo’n hoogtechnologisch systeem van slimme kilometerheffing. Het nadeel is
dat men hooguit de ecologische eigenschappen van de wagen in rekening kan nemen bij de
prijsbepaling van het vignet, maar dus niet het gebruik van de wagen, ook qua tijd en plaats.
Je betaalt immers niet per gereden kilometer. Een wegenvignet is dus minder mobiliteits-
sturend dan een slimme kilometerheffing.

Dat laatste systeem voor personenwagens is echter nog lang niet uitgewerkt, vandaar dat de
CD&V-fractie het invoeren van een wegenvignet voor personenwagens op dit ogenblik de
meest haalbare optie vindt en dat ook ten volle wil steunen, zij het onder een aantal
voorwaarden. Wij vinden bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de heer Vereeck, dat het
proefproject voor een kilometerheffing voor personenwagens wel moet worden uitgevoerd.
Op lange termijn moet ons filegevoelige Vlaanderen immers een meer mobiliteitssturende
doorrekening van de kosten van mobiliteit kunnen invoeren. De CD&V-fractie vraagt ook om
de vergroening van de autofiscaliteit in dit kader mee te nemen. Dat betekent bijvoorbeeld de
afschaffing van de belasting op inverkeerstelling van voertuigen.

Wij herhalen ook onze vraag, zoals die enkele weken geleden al werd gesteld door de heer de
Kort, naar een effectmeting op de concurrentiepositie van ons land tegenover de buurlanden
alvorens de tarieven vast te leggen voor de kilometerheffing voor vrachtwagens. Ten slotte is
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de CD&V-fractie van oordeel dat de netto-opbrengsten van beide heffingen naar de sector
Mobiliteit en Openbare Werken moeten gaan.

Ik heb tot slot nog één vraagje: werd er ook een timing afgesproken met uw collega’s voor
het invoeren van het wegenvignet?

Dat waren zowat onze belangrijkste opmerkingen. Wij wensen u in elk geval veel succes met
de afronding van deze belangrijke onderhandelingen. (Applaus bij CD&V en sp.a)

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Voorzitter, komt er tijdens dit debat een spreker van elke fractie aan
het woord? Ik vraag het omdat mevrouw Brouwers, van CD&V, pleit voor het op lange
termijn invoeren van de kilometerheffing voor personenwagens, hoewel de regering nu een
andere piste bewandelt. Ik heb altijd begrepen dat de collega’s van sp.a zich daartegen
verzetten. Ik wou gewoon vragen of dat strookt met de mening van sp.a.

De voorzitter: Alle fracties hebben zich ingeschreven, mijnheer Vereeck. De heer Roegiers
zal straks het woord nemen namens de sp.a-fractie.

De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Minister-president, u wilt dus een kilometerheffing invoeren
voor de vrachtwagens en een wegenvignet voor de personenwagens. Open Vld steunt u als
het gaat over de invoering van een wegenvignet voor personenwagens, maar op twee absolute
voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de invoering geen eurocent meer kost aan de
Vlaamse automobilist. En dat kan, door de aanpassing van de verkeersbelasting, zodat op
onze Vlaamse wegen eindelijk alle automobilisten op dezelfde manier behandeld worden, en
dat op onze Vlaamse wegen dus ook de buitenlandse personenwagens een meer dan terechte
bijdrage leveren aan het onderhoud en het gebruik van onze wegen.

Een tweede voorwaarde is dat de meeropbrengst die hier wordt gegenereerd en die wordt
betaald door de buitenlandse voertuigen, niet verdwijnt in de algemene pot, maar dat die
beschikbaar wordt gesteld aan minister Crevits om een omvangrijke inhaalbeweging tot stand
te brengen inzake onderhoud en aanleg van de weginfrastructuur. Tot zover het goede
nieuws, althans voor u.

Als het gaat over de eenzijdige invoering van de kilometerheffing op vrachtwagens, dan vindt
u in de Vlaamse liberalen een felle tegenstander. We hebben al herhaaldelijk gezegd dat een
eenzijdige invoering, dus zonder Nederland, schadelijk is. Ik wil zelfs nog verder gaan. Dat
moet minstens gebeuren in Beneluxverband, maar ideaal zou zijn indien dit in een Europees
kader kon worden ingevoerd. Zo niet, dreigt er grote schade voor onze Vlaamse economie en
voor de Vlaamse welvaart.

Vandaag betalen alle vrachtwagens van meer dan 12 ton een eurovignet ingevolge een
verdrag dat we hebben afgesloten in 1994 met onder andere Nederland, Luxemburg, Zweden,
Denemarken en Duitsland. Duitsland is daar intussen uitgestapt: dat land heeft sinds 2005 een
Lkw-Maut. De kwetsbaarheid van de Vlaamse economie is vele malen groter dan die van de
Duitse economie.

Een kilometerheffing maakt het goederentransport van en naar onze zeehavens hoe dan ook
duurder, niet in vergelijking met Hamburg – dat ligt een eind verder weg –, maar in
vergelijking met Rotterdam en Amsterdam. Dat zijn de zeehavens, mijnheer Penris, waar
onze havens dagelijks keihard mee moeten concurreren. Elke haven heeft zijn eigen
karakteristieken, maar hoe dan ook zal de economische schade groot zijn voor zowel Gent,
Antwerpen als Zeebrugge.

Minister Crevits, u bent heel empathisch en u voelde de bui al hangen. Tijdens de commissie-
vergadering van 14 oktober en tijdens de plenaire vergadering van 20 oktober zei u dat u een
economische impactstudie zou laten maken waaruit zou moeten blijken of die schade al dan
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niet reëel is. Minister-president, minister Crevits, dat is niet nodig. Die studie is beschikbaar.
Ik lees u het voorblad van de studie voor: ‘Studie van de bedrijfseconomische effecten van de
invoering van rekeningrijden voor vrachtwagens’. Subtitel: ‘Simulatie van de effecten van 24
tariefscenario’s op de rentabiliteit en de falingskans van 135 Vlaamse transportbedrijven’.
Uitvoerder van die studie: Vlaams Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek. Datum van de
studie: september 2010.

Ik zie geen verbale reactie. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kent u deze studie en dan
verbaast het me dat u die niet in het debat brengt. Dan kan ik alleen vermoeden dat de
weerzin om Open Vld gelijk te geven erg groot moet zijn. Ofwel hebt u daar geen kennis van,
wat vreemd zou zijn aangezien het om een studie van een Vlaams steunpunt gaat.

Deze studie geeft ons gelijk. De verschillende scenariotarieven gaan van 3 tot 15 eurocent.
Het gemiddeld tariefscenario is 10 eurocent, en dat is toevallig ook de Lkw-Maut.

Op bladzijde 20 van de studie staat dat de rentabiliteit van 135 Vlaamse transportbedrijven
met 50 percent afneemt en dat de falingskans bij die bedrijven groeit met 50 percent. Wilt u
dit op uw geweten? Deze studie is beschikbaar, minister-president.

Minister-president, ik wil hier nog een toetje aan toevoegen. De lijvige studie omvat ook een
gevoeligheidsanalyse voor het rekeningrijden voor vrachtwagens voor alle goederensoorten.
Het resultaat is steeds hetzelfde, behalve voor landbouwproducten. Daar ligt de gevoeligheid
voor het invoeren van rekeningrijden maar liefst driemaal hoger. U bent evenwel bevoegd
voor het landbouwbeleid.

Ik vraag u niet in de boosheid te volharden en de feiten te erkennen. Ik vraag u, in het belang
van de welvaart van onze deelstaat, het rekeningrijden voor vrachtwagens niet in te voeren.
(Applaus bij Open Vld, het Vlaams Belang en LDD)

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans: Voorzitter, de mededeling van de minister-president van afgelopen
maandag heeft bij mij twee gevoelens losgemaakt.

Het eerste gevoel is er gevoel van tevredenheid. De slimme kilometerheffing voor
vrachtwagens zal er komen. Gelukkig zullen we die maatregel samen met Wallonië en met
Brussel kunnen nemen. Het tweede gevoel is een gevoel van verbazing. Ik heb namelijk
vernomen dat in ruil een wegenvignet voor personenwagens moet worden ingevoerd.

Op basis van wat we in de pers hebben gelezen, is de N-VA niet tevreden met deze visie.
Bovendien heb ik persoonlijk de indruk dat de kilometerheffing voor vrachtwagens als een
doel op zich wordt beschouwd. Voor ons is de kilometerheffing geen doel op zich, maar een
middel. Dat moeten we goed in het achterhoofd houden.

De kilometerheffing voor vrachtwagens en, op termijn, voor personenwagens is een middel
om enkele zeer belangrijke doelstellingen te halen. Die doelstellingen zijn het optimaal
benutten van onze wegen, het sturen van het autogebruik en het laten betalen van de
gebruiker voor de infrastructuur.

In de beleidsbrief van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken wordt deze visie
onderstreept. Er staat onder meer deze titel in: “Mobiliteit tegen de juiste prijs”. Volgens deze
benadering moet de gebruiker van de transportsystemen niet enkel de interne kosten betalen.
Hij moet ook de externe kosten, zoals de impact op het milieu en de congestie, betalen.

Als middel om deze doelstellingen te bereiken, haalt een wegenvignet een onvoldoende. Een
wegenvignet is eigenlijk een domme verkeersbelasting. Het stimuleert zelfs het gebruik van
de wagen. Uit een onderzoek is gebleken dat een stijging van de vaste kosten voor een auto
ertoe leidt dat de mensen meer kilometers rijden. Ze willen die kosten er alsnog uithalen. Ze
hebben er toch al voor betaald.
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Dat een vignet voor de filebestrijding een slechte zaak is, behoeft dan ook weinig uitleg.
Bovendien vrezen we ook negatieve effecten in de toeristische sector. Volgens ons zullen de
dagjestoeristen uit Nederland of uit Duitsland niet happig zijn om voor een daguitstap nog
eens extra te betalen.

Het Vlaams regeerakkoord is zeer duidelijk. De slimme kilometerheffing voor vrachtwagens
komt er vanaf 2013. Wat een gelijkaardige heffing voor personenwagens betreft, zal een
proefproject worden opgestart. De N-VA steunt uiteraard deze doelstellingen. We
onderstrepen echter dat dit als een geheel moet worden beschouwd. In dit geheel vormt de
invoering van de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens een eerste stap. Dit moet op
zich de aanzet vormen om een gelijkaardig systeem voor personenwagens te ontwikkelen.

Indien we de slimme kilometerheffing uiteindelijk enkel voor vrachtwagens zouden invoeren,
zouden we het congestieprobleem niet oplossen. Het ene vloeit voort uit het andere. De
beslissing om een slimme en een domme verkeersbelasting in te voeren, lijkt ons dan ook
hoogst onlogisch.

We moeten weten wat we willen. We kunnen een wegenvignet invoeren en iedereen laten
betalen, of we kunnen een methode toepassen die ons in staat stelt te trachten de
verkeersproblematiek aan te pakken. Wat die laatste mogelijkheid betreft, vormt de slimme
kilometerheffing tot nader order nog steeds het meest stimulerende instrument.

De samenwerking met andere gewesten is uiteraard noodzakelijk, maar mag niet ten koste
van alles gaan. Met dit voorstel dreigen we de doelstellingen inzake de slimme mobiliteit
uiteindelijk tot niets te herleiden. Ik hoop dat dit niet zal gebeuren.

Daarom heb ik deze vragen. In welke mate past de mogelijke invoering van een wegenvignet
in de visie van de Vlaamse Regering en binnen welke krijtlijnen zal men de volgende weken
werken om tot een akkoord te komen?

Een tweede element dat niet echt aan bod is gekomen bij de vorige sprekers, is het Europese
element. In het verleden is gezegd dat een wegenvignet geen extra belasting mag betekenen.
Ik zou graag van de minister-president of van minister Crevits vernemen in welke mate de
reeds door Europa geuite bezwaren kunnen worden weerlegd.

De heer Lode Vereeck: Mevrouw Jans, ik heb u goed beluisterd. Uw fractie zal dit voorstel,
als dat ooit uit de regering komt, niet steunen, want het voldoet niet aan uw verwachtingen en
het staat zelfs niet in het regeerakkoord.

Mevrouw Lies Jans: Ja, dat laatste klopt. Wat voor ons belangrijk is, mijnheer Vereeck, is
dat er een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens komt, dat een proefproject voor
personenwagens wordt uitgevoerd en de eerste aanzet daartoe komt, en dat er geen
belemmering is voor de invoering van de slimme kilometerheffing voor personenwagens. Dat
is onze visie.

De heer Lode Vereeck: Dus gaat u dat voorstel niet volgen want het is een zeer domme
kilometerheffing.

Mevrouw Lies Jans: Dat is een fundamentele discussie. We gaan luisteren hoe dat verder zal
worden besproken.

De heer Lode Vereeck: Voorzitter, dat bevestigt wat ik bij mijn inleiding heb gezegd,
namelijk dat we in een pre-electorale sfeer zijn terechtgekomen. De regering is stilletjesaan
haar samenhang aan het verliezen.

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Voorzitter, collega’s, ik zal in kort bestek het standpunt van onze
fractie weergeven en een aantal vragen stellen aan de minister-president.
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Minister-president, ik wil uw Vlaamse Regering in eerste instantie feliciteren voor het
akkoord en de doorbraak die u hebt bereikt. Het is een al lang bestaand knelpunt en we zijn
erin geslaagd om een akkoord te bereiken.

We zeggen dat enigszins met gemengde gevoelens want we hebben natuurlijk wel wat tijd
verloren. Ditzelfde vignet hadden we 6 jaar geleden al kunnen invoeren, maar dat is al
aangehaald. Het uitstel heeft anderzijds ook een voordeel want we hebben nu ook een
discussie kunnen voeren over de kilometerheffing voor het vrachtvervoer. Die was er 6 jaar
geleden veel minder.

Voorzitter, collega’s, de sp.a is voorstander van een zo snel mogelijke invoering van de
kilometerheffing voor vrachtvervoer. Zoals de heer Martens in het verleden al heeft gezegd:
met Nederland als het kan, maar zonder Nederland als het moet. Als de Nederlandse rechtse
regering verder wil leven op een eiland in Europa, dan moet ze dat maar doen. Ondertussen
hebben heel wat landen, namelijk Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk,
een of andere vorm van een sturende kilometerheffing voor vrachtvervoer. De Fransen
hebben trouwens nog niet zo lang gelden die heffing ingevoerd. Ze hopen daarmee niet
minder dan 7 percent van het vrachtvervoer van de weg te halen.

Het is onze overtuiging dat er reeds een groot draagvlak is voor de kilometerheffing voor het
vrachtvervoer. Dat bleek trouwens uit het advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
(MORA) en het lijkt dat ook de transportsector de kilometerheffing heeft aanvaard. Van
daaruit zien wij minder problemen. Wij vragen de collega’s uit Open Vld om, eerder dan zich
te verzetten tegen de kilometerheffing voor het vrachtvervoer, samen te ijveren voor een nog
groter draagvlak voor de kilometerheffing voor vrachtvervoer.

Minister-president, welke doelstellingen willen we precies nastreven? Willen we de extra
middelen die daaruit worden gegenereerd, gebruiken voor de aanleg en het onderhoud van
wegen, of zetten we die kilometerheffing in als een sturend element om een duurzaam
mobiliteitsbeleid kracht bij te zetten?

Dat brengt me bij het wegenvignet voor personenvervoer.

Het is hier al een paar keer gezegd: het wegenvignet lijkt wel een domme heffing. Maar wij
denken dat we de tijd hebben of kunnen nemen om te onderzoeken hoe we het vignet
sturender kunnen maken dan het vandaag is, namelijk gewoon een stickertje op de voorruit.
Wij vragen u om dat te onderzoeken, minister-president.

Ik vat het standpunt van mijn fractie samen. Wij zijn voor een kilometerheffing voor
vrachtwagens, liever vandaag dan morgen. Wij zijn voor het autovignet, met enige reserves.
We dringen erop aan zo snel mogelijk bijkomend onderzoek te doen om de variabilisering
mogelijk te maken.

Minister-president, in welke mate is het wegenvignet een tussentijdse dan wel een definitieve
maatregel? Hoe verhoudt het zich tot het proefproject kilometerheffing zoals in het
regeerakkoord afgesproken? Ook andere leden hebben daarnaar gevraagd.

Welke stappen moeten procedureel nog worden gezet in overleg met de andere gewesten?
Wat is de rol van de federale regering, rekening houdend met het feit dat ze ontslagnemend
is? Dat zijn mijn vragen op korte termijn.

Tot slot misschien wel de belangrijkste vraag: hoe past het wegenvignet binnen een breder
beleid waarin kosten voor mobiliteit objectief worden doorgerekend?

De heer Lode Vereeck: Mijnheer Roegiers, u zegt dat de vrachtsector daarachter staat. Dat
klopt. Dat zegt de MORA ook. Dat staat in het rapport van de MORA. Er is redelijk weinig
verzet. Dat komt gewoon omdat ze de kosten kunnen doorrekenen. Dat weegt niet voor hen.
U moet echter goed lezen wat er staat. Ze waren daar vóór binnen de context van de
samenwerking met Nederland. Nu dat is afgesprongen, zullen we de reactie van de
transportsector nog moeten afwachten. Ik weet het eigenlijk al: die gaat zeer negatief zijn.
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Mijnheer Roegiers, hoe staat sp.a tegenover de kilometerheffing voor personenwagens? Bent
u daar nog altijd tegen? Of voor? Het sturend maken van dat vignet lijkt me pure fictie.

De heer Jan Roegiers: Wij dringen erop aan dat dat op zijn minst wordt onderzocht.

Wat het rekeningrijden betreft, houden we ons aan het regeerakkoord en dat is duidelijk. We
willen een proefproject rond de kilometerheffing voor personenvervoer. Laat ons de
resultaten daarvan maar afwachten, als het er nog komt. Dat is een van mijn vragen, maar ik
ga ervan uit dat het proefproject er komt. Dan zien we wel weer.

Ik heb mijn visie op de kilometerheffing voor het vrachtvervoer gegeven. Die was blijkbaar
duidelijk. wij gaan ervan uit dat de transportsector aanvaardt dat er moet worden betaald voor
de gereden kilometers in Vlaanderen. Vindt u dat ook? Moeten zij betalen voor het gebruik
van onze wegen? Is dat een kost die moet worden betaald? Of niet?

De heer Lode Vereeck: Ik heb het antwoord daarop eigenlijk al gegeven tijdens mijn betoog.
Het rekeningrijden biedt geen oplossingen voor de doelstellingen die wij zien. Het werkt dus
niet tegen files, want vrachtwagens veroorzaken geen files. Het is geen goede
milieumaatregel want die kosten zijn al verrekend in de accijnzen. We kunnen inderdaad voor
een wegenvignet kiezen om ervoor te zorgen dat buitenlandse vrachtwagens mee betalen voor
het gebruik. Eerlijk gezegd zie ik het nut daarvan niet in voor de personenwagens.

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Voorzitter, de heer Roegiers zegt dat de transportsector achter de
kilometerheffing voor vrachtwagens staat. Ik denk dat dat correct is. Maar hij moet natuurlijk
wel volledig zijn. De transportsector heeft recent nog gezegd dat hij daarachter staat, maar dat
hij ook wil dat de kilometerheffing voor personenwagens wordt ingevoerd. Dat is een ander
standpunt dan wat de heer Roegiers zegt.

De heer Roegiers antwoordt niet op de vraag van de heer Vereeck, die vroeg wat het
standpunt is van sp.a ten aanzien van het rekeningrijden voor personenwagens. Het antwoord
daarop kan niet zijn dat men zich houdt aan het regeerakkoord. Ik wil weten wat sp.a nu
denkt over rekeningrijden voor personenwagens.

De heer Jan Roegiers: Ik zal in herhaling vallen. Wij hebben bij de onderhandelingen voor
het regeerakkoord afgesproken dat er een proefproject komt. Wij willen de resultaten daarvan
afwachten en dan zullen we wel zien wat ons standpunt daarover verder is. Op dit ogenblik is
sp.a voorstander van een wegenvignet, mits wordt onderzocht hoe dat vignet kan worden
gevariabiliseerd.

De voorzitter: De heer Peeters heeft het woord.

De heer Dirk Peeters: Voorzitter, minister-president, geachte collega’s, amper 2 weken
geleden verdedigde minister Crevits in De Zevende Dag nog het idee van de slimme
kilometerheffing en het daaraan verbonden experiment in Leuven. Terecht, want het is een
essentieel element van het regeerakkoord waarin staat dat we in 2013 de kilometerheffing
voor vrachtwagens zullen invoeren en het onderzoek zullen opstarten naar de invoering van
de kilometerheffing voor personenwagens.

Maar, om in autotermen te spreken, rond die kilometerheffing rijden we nu toch wel een heel
gek parcours. Onder druk van Nederland en na Europese opmerkingen lieten we enkele jaren
geleden het idee om een wegenvignet in te voeren al varen. En nu Nederland op zijn stappen
terugkeert en ook de kilometerheffing afzweert, vinden wij het blijkbaar nodig om iets
soortgelijks te doen en terug te komen op onze stappen: we voeren het wegenvignet opnieuw
in. Dit idee valt onverwacht plots uit de lucht na een Belgisch overleg met de drie gewesten.
We kunnen nu nog maar moeilijk spreken over een rechtlijnig en consistent mobiliteitsbeleid.

Een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens en voor personenwagens is voor ons een
belangrijk instrument om de mobiliteit te sturen. Het gaat om een afrekening per afgelegde
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kilometer, die rekening houdt met de tijd en de plaats waar je rijdt en met de milieuprestaties
van het voertuig waarmee je rijdt. Deze heffing moet volgens ons gecompenseerd worden
door andere belastingen te verminderen. We denken daarbij aan een vermindering van de
verkeersbelasting of van de belasting op inverkeerstelling. De bedoeling van de slimme
kilometerheffing is dus niet om meer geld in het laatje te krijgen. Integendeel, het is een
instrument om het verkeer op een slimme wijze te sturen zodat er positieve effecten kunnen
ontstaan voor milieu, gezondheid, doorstroming en het aantal files. De heffing kan wat ons
betreft ook het best algemeen worden ingevoerd op zoveel mogelijk wegen, om sluipverkeer
te voorkomen.

Nu teruggrijpen naar het idee van het wegenvignet is een stap terug, zelfs als het om een
tijdelijke regeling zou gaan. Dat is volgens ons een slecht idee. Het gaat immers om een
financieringsheffing zonder enig gunstig effect op het milieu, de gezondheid of de vlotheid
van het verkeer. Het is echt een gemiste kans.

Wij zijn blij dat de N-VA, bij monde van mevrouw Jans, ook die mening is toegedaan. Wij
hopen dat dit ook in regeringskringen doorgang kan vinden. Als Europa niet aanvaardt dat het
wegenvignet voor personenwagens voor de Belgische chauffeurs wordt gecompenseerd door
het verminderen van andere verkeersbelastingen, dreigt het zelfs een brute lineaire
belastingverhoging te worden.

Na de transportsector pleit ook Voka voor een kilometerheffing voor vrachtwagens en
personenwagens. We zijn het er niet mee eens dat de opbrengst, die er dan toch kan zijn als
ook buitenlanders gaan betalen – we verwachten van hen natuurlijk ook een bijdrage – alleen
mag worden geïnvesteerd in nieuwe wegen. Voor Groen! worden die opbrengsten het best
geïnvesteerd in het mobiliteitsbeleid in het geheel, dus ook in openbaar vervoer, spoor en
vervoer over water.

De belangrijkste vraag die zich opdringt, is hoe Vlaanderen van de invulling van het
wegenvignet een slim en sturend mobiliteitsinstrument kan maken. Of nemen we genoegen
met de lineaire belastingverhoging zoals die nu bij ons overkomt?

Minister-president, minister, mobiliteitsbeleid is een totaal beleid dat bestaat uit een mix van
maatregelen en instrumenten, uit infrastructuur, veiligheid, doorstroming, en ook innovatie,
fiscaliteit en aansturing. Door nu te kiezen voor een wegenvignet leggen we de focus terug op
een detail, namelijk de fiscaliteit. We vrezen dat met het kleven van een sticker op de voorruit
de files niet zullen verdwijnen.

Met Nederland leek de besluitvorming nog een beetje op een pingpongspel, met de drie
gewesten begon het te lijken op een driebandbiljart. We vrezen dat na de tussenkomst van
Europa het hele dossier van de kilometerheffing zal eindigen als een balletje in een
flipperkast. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter: Mag ik vragen dat als de minister-president antwoordt, de tête-à-têtes worden
stopgezet, want dat is heel irriterend.

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Als ik niet stoor, en als ik me niet vergis, heeft de
Vlaamse Regering het recht om te starten met een verklaring in een actualiteitsdebat. Dat zal
sommige betogen misschien in een ander kader plaatsen. Voorzitter, we zullen daarover
binnen de Vlaamse Regering en met u eens van gedachten wisselen. Zo kunnen we ervoor
zorgen dat een aantal onduidelijkheden van in het begin worden uitgeklaard. Dat kan het
parlementair debat alleen ten goede komen. Als dat een probleem is, kunnen we daar ook een
andere oplossing aan geven. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

De voorzitter: Ik heb daar ook een uitgesproken mening over. Ik heb geregeld een
constructief overleg met de minister-president. Ik stel voor dat ik dat op een volgend overleg
met de minister-president uitgebreid bespreek. Mevrouw Vogels, zoals het de gewoonte is,
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zullen we dat terugkoppelen naar het Uitgebreid Bureau, waar uw fractieleider ook in is
vertegenwoordigd.

Mevrouw Vogels, u luistert zelfs niet. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Minister-president Kris Peeters: We zullen hierover verder van gedachten kunnen wisselen.
Dit dient alleen om het debat nog meer te stofferen.

Ik zal me nu tot de nieuwe elementen beperken. Daarover is uitgebreid gesproken in de
commissie, met hoorzittingen. Minister Crevits heeft er ook uitgebreid op geantwoord. Het is
niet de bedoeling om heel het debat hier nog eens lichtjes over te doen, maar wel om ons te
focussen op de nieuwe elementen, als u daarmee akkoord gaat.

Ik ben naar de nieuwe minister-president Mark Rutte gegaan in Nederland. Iedereen heeft op
pagina 28 van het Nederlandse regeerakkoord het volgende kunnen lezen: “We gaan geen
kilometerheffing meer invoeren.”

Het eerste wat ik minister-president Rutte heb gevraagd is of dat absoluut is, want de
Nederlanders waren wildenthousiast om dit tegen 2012 in te voeren. Ik heb minister-president
Rutte gezegd dat minister Crevits en ik in het Vlaams Parlement van de parlementsleden het
verwijt hebben gekregen dat de Nederlanders de kaas van tussen onze boterham aan het halen
waren, dat wij niet snel genoeg vooruitgingen, dat zij al heel wat verder stonden en dat wij ter
plaatse stonden te trappelen. Ik citeer vrijelijk, ik kijk niemand aan, u hoeft zich niet
aangesproken te voelen.

Ik zei dat ik daarmee werd geconfronteerd en dat zij nu volledig terug naar af gaan. Ik vroeg
of het niet wijs was om dat voor vrachtwagens te behouden of om samen stappen te zetten in
onderzoek enzovoort.

Dat vroeg collega Hilde Crevits me om aan de heer Rutte te vragen. Het antwoord was neen,
het was politiek niet mogelijk. Ik heb een tweede vraag gesteld. Er stond in het Nederlandse
regeerakkoord dat men de accijnzen op brandstof zou verhogen en sommige vaste kosten
verlagen. Ik heb gevraagd hoe men in Nederland accijnzen op brandstoffen bekeek. Dat heeft
geleid tot een Nederlandse verklaring over het regeerakkoord. U ziet waartoe ons gesprek
zoal heeft geleid. Er is gezegd dat er in Nederland geen verhoging van de accijnzen zou
komen omdat het in België evenmin gebeurt. De pomphouders aan de grens kunnen dus
gerust zijn.

Over de beschouwingen van de heer Penris zijn geen vragen gesteld en ik laat ze dus buiten
beschouwing.

Nederland voert tijdens de huidige Nederlandse legislatuur geen slimme kilometerheffing
voor vrachtwagens noch voor personenwagens in. Wij hadden kunnen zeggen deze evenmin
te zullen invoeren en dan hadden we vandaag een debat gevoerd over het feit dat we
Nederland achterna hollen. De slimme kilometerheffing staat in het regeerakkoord. De
Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) heeft er een advies over uitgebracht. Er zijn ook
studies over verricht. Er is gezegd dat Vlaanderen dat niet alleen kon uitvoeren. Er zijn
samenwerkingsakkoorden met Wallonië en Brussel voor nodig.

We zijn ook zeer bezorgd over de impact op de logistiek. Het kan niet dat we met veel
panache of zwier een maatregel aankondigen om onze havens en zo meer te dynamiseren en
door deze maatregel een zware hypotheek op onze logistieke bedrijven leggen. De vorige
Vlaamse Regering was daarover bezorgd en de huidige is dat ook. Vandaar dat minister
Crevits aan professor Eddy Van de Voorde, algemeen gerenommeerd vanwege het Steunpunt
Goederenstromen, een inbreng heeft gevraagd. Er is gevraagd om de impact van de
kilometerheffing op de logistieke activiteit van bedrijven te meten. Daarbij moet rekening
worden gehouden met het feit dat de maatregel niet in Beneluxverband wordt ingevoerd en
Duitsland de maatregel wel al invoerde.
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Er zijn al uitspraken over gedaan op basis van andere studies. Het is verstandig, mijnheer Van
Rouveroij, om na te gaan wat de impact van de kilometerheffing is op vrachtwagens en de
hele logistieke sector aan de hand van de studie van professor Van de Voorde.

Dat is wat de Vlaamse Regering zal doen. We zullen de studie binnenkort hebben en we
zullen er dan over discussiëren.

Over het uitgangspunt, mijnheer van Rouveroij, hoeft u zich dus niet echt zorgen te maken,
wij zullen de dynamiek van de logistieke bedrijven niet hypothekeren door de invoering van
de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. Ik weet dat u heel veel ervaring hebt. U bent
een ervaringsdeskundige en u hebt daar heel veel zicht op, wat we heel erg appreciëren, maar
ik hoop dat deze bezorgdheid van de hele Vlaamse Regering u toch ietwat meer geruststelt en
dat we hier later op kunnen terugkomen.

Ik wil nog onderstrepen dat minister Crevits met Waals minister Antoine een akkoord heeft
om een bestek uit te geven om de implementatie van die slimme kilometerheffing voor
vrachtwagens aan een consultant toe te vertrouwen, zodat we met alle modaliteiten en
bezorgdheden rekening kunnen houden.

Wat de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens betreft, zijn we ons er heel goed van
bewust dat het een heel gevoelige materie is. We zijn ons er heel goed van bewust dat we niet
over één nacht ijs mogen gaan. We zijn ons er heel goed van bewust dat we alle insteken van
de MORA en van anderen moeten meenemen en dat we een heel zorgvuldige besluitvorming
moeten hebben op basis van wat in het Vlaams regeerakkoord staat en van wat we hebben
afgesproken.

Ik kom tot het tweede aspect, het vignet. We hebben met de twee collega’s van Brussel en
Wallonië samen gezeten met de eerste vraag of er een akkoord is over de invoering van de
slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. Het is een publiek geheim dat Wallonië, maar
ook Brussel, zegt dat ze het er desgevallend mee eens zijn, maar dat ze hun visie op en
standpunt over een wegenvignet ook op tafel willen leggen.

Ik weet even goed als u dat dit natuurlijk uitermate gevoelig ligt. We willen geen tweede keer
in een ‘bec de gaz’ lopen en moeten zeggen dat we om de ene of de andere reden moeten
terugplooien, dat het wegens Europa of anderen niet kan doorgaan. Ik ben me daar heel goed
van bewust. Ik wil hier geen beslissing of besluit nemen als we geen garantie hebben dat de
maatregel goed in elkaar steekt en dat er geen problemen zijn met Europa.

Het zal ook niet, zoals hier werd gezegd, een verkapte vorm van belasting zijn. We hebben
vanaf 1 januari 2011 de hele verkeersfiscaliteit in handen. Minister Muyters en de andere
collega’s hebben daar trouwens al heel hard aan gewerkt. Hier is in dit parlement al
uitdrukkelijk gevraagd om daar een visie op te geven, om er een groene verkeersfiscaliteit
van te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om dat zo te organiseren dat we, met de
problematiek van het wegenvignet geconfronteerd, zeker niet naar een belastingverhoging
kunnen of mogen gaan. Ik kan u verzekeren dat we de bezorgdheid die hier leeft, dat het een
verkapte vorm van belastingen zou zijn en dat de Vlamingen er nog eens extra voor zouden
moeten betalen, meenemen.

Ik moet er natuurlijk ook voor opletten dat, wanneer we dit aanvaarden, Europa dit oké vindt.
Vandaar mijn grote terughoudendheid om daar in het publieke debat ook uitspraken over te
doen, want dan kunt u achteraf citeren wat ik eerder heb verklaard en zeggen dat ik met mijn
broek tot aan mijn knieën sta. (Gelach. Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Tot op de knieën is iets hoger dan tot op de enkels, dat hebt u goed heel goed begrepen,
mevrouw Vogels.

Wat het vignet betreft, werd met de twee collega’s ministers-presidenten afgesproken om tot
een samenwerkingsakkoord te komen. De slimme kilometerheffing voor vrachtwagens is al
vrij uitgebreid en goed bekeken. Ik zal hier niet heel het debat overdoen. Ik weet dat de
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MORA heeft gezegd dat het op een beperkt wegennet moet gebeuren en zo meer. We gaan
naar de logistiek, dus daar zijn alle elementen heel sterk uitgewerkt. Ze werden ook hier in dit
parlement en in de commissie al besproken.

En dan komt het wegenvignet weer naar boven. Ik heb gezegd: “Ik zal dat terug meenemen
naar de Vlaamse Regering en we zullen dat in al z’n facetten onderzoeken want ik ga er niet
op vooruitlopen.”

Ik heb al toegelicht dat een wijziging van de verkeersfiscaliteit een opportuniteit biedt.
Sommige collega’s vragen hoe het dan zit met de tijdshorizon. Deze Vlaamse Regering heeft
heel duidelijk gezegd dat we gaan voor de slimme kilometerheffing in 2013. We gaan een
proefproject voor personenwagens starten. Stel dat we akkoord gaan met een wegenvignet,
dan kan dat natuurlijk op een bepaald moment worden omgezet in een slimme
kilometerheffing voor personenwagens.

Ik wil uitdrukkelijk onderstrepen dat ik niet in een situatie wil komen zoals de vorige
Nederlandse regering, waar collega Eurlings enthousiast zei dat hij voor de heffing in 2012
zou gaan, maar waar men enkele maanden nadien volledig terug naar af is.

We moeten natuurlijk met een aantal bezorgdheden die hier ook zijn geformuleerd, rekening
houden. Er zijn er die zeggen dat ze het eens zijn met een vignet onder bepaalde
voorwaarden. Anderen zeggen dat ze ronduit tegen de kilometerheffing voor vrachtwagens
zijn. Wat mij betreft, zijn ze wat voorbarig, want ik wil die studie van professor Eddy Van de
Voorde en zijn steunpunt afwachten om exact te weten wat de impact is.

Het is dus de bedoeling dat er in 2013 een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens komt,
met respect voor de logistieke activiteiten. We gaan dat vignet bekijken en het is de bedoeling
dat het in dezelfde tijdshorizon mogelijk zou worden ingevoerd. Het vignet kan op een
bepaald moment worden omgezet in een slimme kilometerheffing voor personenwagens,
maar daar is in deze legislatuur geen consensus over tenzij over het proefproject. De drie
ministers-presidenten hebben afgesproken dat we tegen het einde van het jaar een aantal
facetten hebben onderzocht, dat we tegen het einde van het jaar weten of een
samenwerkingsakkoord in die richting mogelijk is. We hebben een ambtelijke werkgroep in
het leven geroepen om dat allemaal te onderzoeken.

In dit parlement wordt terecht gezegd dat de besluitvorming zorgvuldig moet gebeuren, dat
de besluitvorming met alle elementen rekening moet houden, dat men in zo’n problematiek
zeker niet over één nacht ijs mag gaan, dat het in zo’n problematiek geen stop and go mag
zijn. Daarom wordt dit proces met heel veel zorgvuldigheid voortgezet. We zullen met al
deze elementen rekening houden. Als we dit doen, moet er niet alleen hier een grote
consensus over zijn, maar dan moet dat ook gedragen zijn door de sectoren die daarbij
betrokken worden en zeker ook door de mensen.

Het is natuurlijk nogal gemakkelijk om te zeggen dat dit een belastingverhoging is, dat dit de
mensen met een wagen treft, dat dit een bijkomende operatie is om geld in de kassa te
krijgen. Als we dit invoeren, gaan de opbrengsten resoluut naar openbare werken, maar ook
naar mobiliteit. Het is één minister die voor de twee bevoegd is, wat het iets gemakkelijker
maakt. Dat is dus ook een duidelijk antwoord op de vragen die hier zijn geformuleerd.

Voorzitter, ik denk dat ik alle vragen heb beantwoord. Ik ga ervan uit dat hierover in de
commissie verder wordt gediscussieerd. We wachten de studies af. We nemen alle elementen
van de meerderheid, maar ook van de oppositie, met een open vizier mee, omdat dit een
ernstig probleem is en een ernstige uitdaging is die we niet te snel moeten betonneren om er
dan later op terug te komen. Dat is niet de bedoeling van deze Vlaamse Regering. (Applaus
bij de meerderheid)

De heer Lode Vereeck: Minister-president, uw toelichting heeft me alleszins al duidelijk
gemaakt dat het geen zin heeft met een verklaring van de regering te beginnen, want er is
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geen enkele toegevoegde waarde. Ik heb gevraagd of u me nog eens kon zeggen waarom u
graag met dit project wou doorgaan. Wat is in godsnaam nu nog het mobiliteitsdoel? Zijn het
de files? Neen. Heeft het iets met het milieu te maken? Ook niet. De twee instrumenten die u
nu introduceert, bieden daartoe geen oplossing.

Zo komen we logischerwijze uit bij het aspect geld. Er is geen mobiliteitsdoel, dus is het doel
financieel. Ik hoor u heel graag zeggen dat u geen belastingverlaging voor Vlaanderen wilt.
Ik hoop dat dat alleszins wél een beslissing is. U hebt nu vier fiscale instrumenten, namelijk
de belasting op de inverkeersstelling, de verkeersbelasting, het wegenvignet en de
kilometerheffing, om dezelfde belastingopbrengst te genereren. Dat komt wel neer op vier
maal inningskosten in plaats van twee maal. Bent u bereid om ook wat dat betreft een stukje
van de fiscale verrommeling weg te werken en efficiënter te werken? Bent u bereid een aantal
van die instrumenten te schrappen, om de totale inningskosten te beperken?

Minister-president, u hebt een mooie rug. Er zitten vandaag al wat messen in, maar goed. In
uw regeerakkoord staat dat u rekening zult houden “met de evolutie in Nederland”. Die
evolutie is heel duidelijk. U houdt daar geen rekening mee, anders zou u meegaan in het
afvoeren van dit project.

De heer Jan Penris: Minister-president, uw openingszinnen hebben me wat ontgoocheld. Ik
vind het wat onheus dat u in dezen betuttelend wilt optreden en als eerste het woord wilt
nemen. U mag dat van mij, als u het nieuws dan ook eerst in dit halfrond brengt. Wij reageren
echter en vragen een debat omdat u al verklaringen over dit dossier hebt afgelegd voor u ons
erover hebt gekend. Ik vind het dus niet meer dan normaal dat het parlement zijn werk doet
en reageert op verklaringen van de regering buiten dit halfrond. Ik ben bereid om u als eerste
te horen, als u als eerste met nieuws naar hier komt, anders niet. (Applaus bij het Vlaams
Belang)

Voorzitter, dit debat is interessant geweest, in die mate dat nu toch de krijtlijnen in het
politieke halfrond duidelijk zichtbaar worden. De minister-president verwacht een consensus
over het verkeersbelastingdossier, maar die consensus is er politiek niet. Er is in dit halfrond
een virtuele politieke meerderheid tegen de slimme kilometerheffing die de grenzen tussen
meerderheid en oppositie overstijgt, een meerderheid die in tweede orde mogelijk wel een
wegenvignet ziet zitten. Dat is duidelijk gemaakt door de heer van Rouveroij, die vandaag
trouwens opnieuw heel indrukwekkend en leerrijk was. Dat is zo voor mijn fractie en dat
geldt, denk ik, ook voor CD&V, dat bij monde van de heer Decaluwe altijd heeft gepleit voor
de eenvoudige oplossing, zoals die van een papieren vignet. De linkerkant van dit halfrond,
de N-VA, sp.a en Groen!, is echter niet te vinden voor de oplossingen van de centrumrechtse
meerderheid in dit halfrond. Vandaag hebben we toch een heel belangrijke les geleerd.
(Rumoer)

Ik neem aan dat de heer van Rouveroij straks een motie zal indienen, die ik en mijn fractie,
naar ik aanvoel, volledig zullen kunnen onderschrijven. Als we nieuwe verkeersbelasting-
systemen willen invoeren, dan moeten we rekening houden met de eenvoudige inning van die
verkeersbelastingen. Dan moeten we rekening houden met de kostenneutraliteit van die
verkeersbelastingen, voor heel onze gemeenschap maar voor de transportsector in het
bijzonder. Dan moeten we ervoor zorgen dat de eventuele meeropbrengsten uit dat
veranderde belastingsysteem, dat er eigenlijk alleen maar toe kan leiden dat buitenlandse
weggebruikers eindelijk eens gaan meebetalen voor de infrastructuur die wij hun al jaren
gratis bereidwillig ter beschikking stellen, geïnvesteerd blijven in ons eigen wegennetwerk.

Ik ben daarin straffer dan u. Ik heb het niet over mobiliteit in het algemeen, maar over het
wegennetwerk in het bijzonder. Want ik denk dat we daar een heel belangrijke inhaaloperatie
moeten realiseren in Vlaanderen Distributieland. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Mevrouw Karin Brouwers: Voorzitter, er wordt vandaag nogal gegoocheld met meerder-
heden die er al dan niet zouden zijn. Wat ik hier versta, is dat er vanuit de meerderheid tot



Plenaire vergadering nr. 10 (2010-2011) – 17 november 2010 63

drie keer toe gevraagd is om onder andere dat proefproject voor een kilometerheffing voor
personenwagens alsnog te laten doorgaan. Dat geeft ook aan dat men op termijn eventueel in
die richting zou willen denken. Er zijn echter nog veel ‘maars’. Daarom is het ook een
proefproject. Ik denk echter niet dat we elkaar hebben tegengesproken. Ik ben ook zeer
tevreden met het antwoord van de minister-president. Hij heeft heel duidelijk gezegd dat het
ook zal plaatsvinden.

Een ander punt is dat de opbrengsten duidelijk naar openbare werken en ook naar mobiliteit
gaan. Ik denk dat dat een belangrijke nuancering is.

Ik ben zeer tevreden met het antwoord, ook met het feit dat het niet zomaar een verkapte
belasting voor de Vlamingen zal zijn en dat er nog een studie op komst is. We kijken ernaar
uit. Misschien kunnen we die dan vergelijken met andere studies die vandaag opwaaien.

De heer Sas van Rouveroij: Minister-president, uit uw antwoord maak ik op dat u geen
kennis had van die studie. Op zich was het niet zo moeilijk om die studie te hebben. Door
doorgedreven te googelen kan iedereen de studie van september te pakken krijgen. De studie
komt ook niet zomaar van een derde, maar van uw eigen steunpunt. En het ontgoochelt me
zeer, minister-president, dat u het eigen steunpunt niet steunt. Het eerste dat men zou mogen
verwachten, is toch wel dat u uw steunpunten steunt. Het is opgeleverd door het Steunpunt
Fiscaliteit en Begroting. Misschien kan minister Muyters daar dan iets over vertellen. Ik krijg
echter de indruk dat dit het ultieme bewijs is van de verkokering van uw beleid, van uw
administratie.

Hebt u kennis genomen van die studie? Het antwoord is nee. Hoort u daar kennis over te
hebben? Het antwoord is ja. De studie dateert immers van september. Ondertussen is het
november. Waarom hebt u daar geen kennis van? Omdat het klaarblijkelijk van een
Steunpunt Fiscaliteit en Begroting is. Misschien ligt daar het probleem.

U kondigt een tweede studie aan. Waarom? Vindt u het onderwerp van deze studie niet juist?
Ik heb het u voorgelezen. Ik denk dat het thema hier heel goed wordt benaderd: de
bedrijfseconomische effecten van de invoering van rekeningrijden en daarenboven nog een
simulatie van de effecten van maar liefst 24 tariefscenario’s. Waarop worden die toegepast?
Op twee criteria: rentabiliteit, een begrip dat u toch goed moet kennen, en de falingskans, en
dat over een relevant aantal bedrijven, namelijk 135 transportbedrijven.

U vraagt een tweede studie, en dat bekommert me. Niet zozeer omdat deze studie niet juist
zou zijn. Die is heus wel juist. En ik heb vertrouwen in uw steunpunt, in de Hogeschool Gent
en in de professoren die ze hebben opgeleverd. Ik hoop dat u dat vertrouwen met mij deelt.
Anders moet u dat steunpunt toch wel eens doorlichten.

Maar u beoogt iets anders. En daarover zou ik van u en van minister Crevits een duidelijk
antwoord willen. In uw repliek stelde u dat u de studie zou bestellen bij Eddy Van de Voorde,
bij Goederenstromen. Dat is een ander verhaal. Ik geef u alleen maar de eerste paragraaf van
deze studie. Die moet u als muziek in de oren klinken. Daarin staat: “In deze studie werden
de effecten van de diverse scenario’s getest op de rentabiliteit en de falingskans van 135
Vlaamse ondernemingen. In tegenstelling tot studies die voor dergelijke uitspraken een
beroep doen op de resultaten van simulaties met algemene evenwichtsmodellen” – en nu
komt het – “werd in deze analyse een bedrijfseconomische aanpak voorop gesteld.”

Deze analyse gaat dus uit van de bedrijven. U gaat uit van de goederenstromen. Minister-
president, als blijkt dat deze studie juist is, en ik twijfel daar niet aan, en de rentabiliteit van
de gemiddelde transportonderneming in Vlaanderen daalt met 50 percent, terwijl uw studie
bij Eddy Van de Voorde aantoont dat de goederenstromen daarom niet verplaatst worden, en
ze dus niet verplaatsen van Antwerpen naar Rotterdam, gaat u dan toch door? Maakt u dan
uw logistieke sector daar dan toch het slachtoffer van? Of zult u alleen maar het
rekeningrijden niet invoeren als ook goederenstromen, en dat is het allerslechtste scenario,
zich verplaatsen naar andere zeehavens?
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De heer John Crombez: Ik vind het een beetje vreemd dat men op basis van een studie ja-
en neenvragen krijgt. De collega die zich bekwaamt in doorgedreven googelen, heeft zonder
twijfel ook de studie van het Planbureau gelezen die een ander model toepast. Het is een
bijzonder interessant model dat ook aangeeft op welke manieren die mobiliteitsverbetering,
die een doel zou moeten zijn, en de modulering daarvan welvaartsverhogend kunnen werken
en zelfs kostenbesparend.

Er zijn daar al veel studies over gemaakt. Ik denk dat dit juist een reden is, wat ook
aangegeven is door de minister-president, om te zorgen dat men gaat naar het beste en slimste
model. Ik ken dat soort studies dat falingskansen berekent. Veel modellen zijn weinig
betrouwbaar omdat het gaat om statistische falingskansen. Ik wil daar in de commissie met
veel plezier verder over discussiëren.

Wat mij ook interesseert, is wat de heer van Rouveroij vindt van de studie van het Planbureau
die wel degelijk aantoont dat het op een manier kan worden ingevoerd die interessant is voor
de transportsector. Er zijn meer redenen waarom de transportsector er niet zomaar negatief
over is. Er zijn ook redenen waarom het in andere landen is ingevoerd, waar het wel werkt en
waar men niet al die transportbedrijven massaal overkop ziet gaan. Er zijn wel degelijk
manieren om dit in te voeren. Nu een studie nemen om te zeggen of het wel of niet goed is, is
veel te beperkt.

Mevrouw Lies Jans: Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. U hebt wat
onduidelijkheden weggewerkt in uw toelichting. Wat ik onthouden heb, is dat u nog geen
straffe uitspraken gaat doen. Er moeten nog heel wat zaken onderzocht worden. We hebben
onder meer het akkoord van Europa nodig. Daar gaan we niet op vooruitlopen. Een ander
element is dat u het wegenvignet in al zijn facetten gaat bekijken. Ik denk dat dit zeer terecht
is. Ook het denkspoor om het wegenvignet slimmer te maken door een vergroening van de
verkeersfiscaliteit is zeker te onderzoeken.

Wat ik belangrijk vind, is dat u opnieuw benadrukt hebt dat het proefproject voor personen-
wagens er gaat komen en dat er daar volop op ingezet wordt. Ik ben daar zeer tevreden mee.
U stelt verder ook dat het wegenvignet, als dat er zou komen, zeker alle mogelijkheden
openlaat om te komen tot een slimme kilometerheffing voor personenwagens. De denksporen
die nu onderzocht worden, vormen zeker geen belemmering voor de verschillende denk-
sporen die in het regeerakkoord zijn uitgeschreven. Ik wacht met spanning op de resultaten
van al die onderzoeken.

De heer Dirk Peeters: We hadden het vandaag over een slimme kilometerheffing. Soms
hebben we het over slimme auto’s, slimme verkeersborden en vandaag komt er nog eens een
slim vignet bij. Ik wil dat onderzoek afwachten, want dat is nu echt iets waar ik niet in geloof.

Ik stel ook vast dat elke meerderheidspartij een eigen klemtoon legt en dat de minister-
president nog niet voluit gaat voor het een of het ander. Ik wil dat ook nog afwachten en
verder finetunen in de commissiewerkzaamheden. Ik denk wel dat het een dossier is dat al
lang bezig is en dat er toch wel fundamentele keuzes zijn gemaakt door zowel het parlement
als door de regering in het regeerakkoord. Ik dring erop aan dat we met bekwame spoed een
veilige landing organiseren en doorzetten met het systeem zoals we ermee begonnen zijn,
namelijk de slimme kilometerheffing.

Minister Hilde Crevits: Ik wil de studie kort even plaatsen. Mijnheer van Rouveroij, u bent
er wel in geslaagd om mijn hart net niet te laten stilstaan. Ik dacht even dat er een studie was
die we niet kenden of niet gelezen hadden. Dat is niet zo.

Ik heb meteen gebeld om te checken of er een nieuwe studie was die we niet kenden, maar
dat was dus niet het geval. Ik zal er ook respectvol mee omgaan. Het is een studie die uit drie
delen bestaat en waarin een aantal zaken worden onderzocht. Men is macro-economische
effecten gaan onderzoeken van allerhande tariefvariaties van de kilometerheffing. Men zag
dat er op dat bbp geen enkele rimpel was. Er waren geen effecten te zien. De terechte kritiek
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was dan dat men dat ook eens micro-economisch moet bekijken: je moet een aantal bedrijven
bevragen. (Opmerkingen van de heer van Sas van Rouveroij)

Laat mij nu toch eens uitspreken! Ik zal straks zeggen dat de heer Crombez ook gelijk heeft.
(Gelach. Rumoer)

Geduld is een mooie deugd in het leven, collega’s.

De heer Sas van Rouveroij: Waarom begint u daar niet spontaan over, minister?

De voorzitter: Collega’s, als de regering aan het antwoorden is, vind ik dat u eerst het
antwoord van de regering moet beluisteren. Nadien kunt u een repliek geven.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Men is dus micro-economisch, aan de hand van een enquête, gaan
kijken wat de effecten kunnen zijn. Men heeft gezien dat een aantal sectoren helemaal geen
effecten hebben, maar dat er bij de zwakste bedrijven binnen de transportsector wel een effect
meetbaar is. Hebben de ambtenaren bij hun overleg van de voorbije weken rekening
gehouden met die resultaten? Ja. Maar is die bundel voldoende om te zeggen dat het nu
allemaal bekeken is? Neen.

Ik geef u twee redenen. Ten eerste is er het advies van de MORA. Ik raad u dat advies aan,
mijnheer Vereeck. Daar staan ook de redenen in waarom het misschien wel nuttig is om door
te gaan met de kilometerheffing. Ik heb daar in de commissie trouwens al uitgebreid op
geantwoord. Ik vind dat ze gelijk hebben. De verantwoordelijke van de MORA, hier
aanwezig, laat soms een kritische noot horen. Van een goed debat word je verstandiger. Dus
laat ons dat alstublieft voeren.

De MORA heeft daarnaast ook geadviseerd om, als Nederland niet meer meedoet, te kijken
naar de effecten voor de havens. En dan komen we natuurlijk bij onze internationale
concurrentiepositie terecht. Die effecten zijn helemaal nog niet bekeken. Ik heb aan het
Steunpunt Goederenstromen gevraagd om dat zo snel mogelijk eens te bekijken. Men heeft
tijd gevraagd tot het einde van het jaar om dat te kunnen bekijken.

Als we die twee zaken hebben, zal de tijd rijp zijn om de MORA nog eens in te schakelen en
te vragen om die aanvullende documenten te bekijken en een geglobaliseerd advies te
schrijven. Je zou nu bij wijze van kritiek kunnen vragen of we echt drie keer advies moeten
vragen aan de MORA. Ik vind van wel. Misschien zal er zelfs nog een vierde keer nood zijn
om advies te vragen. We willen hier immers niet over één nacht ijs gaan. Een half jaar
geleden stond ik hier op de tribune en kreeg ik van een aantal collega’s – er zijn er hier die
schuldbewust ‘ja’ knikken – het verwijt dat we Nederland niet achterna holden om nog veel
sneller dan voordien de kilometerheffing in te voeren. We hebben dat niet gedaan. We
hebben gezegd dat we gestaag verder zouden werken, conform het regeerakkoord. En dat is
wat we doen.

Dus ja, mijnheer van Rouveroij, we houden rekening met de enquêtering en de resultaten. Het
is misschien nuttig om ze eens te laten voorstellen in de commissie en die studie goed te
kaderen. Maar dat zal wat mij betreft niet voldoende zijn. Ik ga eerst de effecten op de havens
en op onze internationale positie laten onderzoeken. Als we al die elementen en documenten
hebben, kunnen we onze detailmodellering in concreto doen.

Excuus, ik was inderdaad verrast toen u daar zwaaide met dat document. Ik ken niet alle
documenten uit het hoofd. Ik was vooral bezorgd dat daar in het ambtelijk comité inderdaad
nooit rekening mee zou zijn gehouden. Dan zou er inderdaad een probleem zijn geweest.
Maar men heeft dat daar dus ook besproken. De heer Van der Borght heeft ook een
gedetailleerd verslag gegeven van wat erin staat en hoe je dat moet interpreteren. Het kan
nuttig zijn dat dat bij gelegenheid eens wordt toegelicht. Dat kan in de commissie gebeuren,
maar het zou mij ook interesseren om dat samen te nemen met de studie van Antwerpen, die
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ik nu tegen het einde van het jaar verwacht. Ik stel voor dat we dat samen doen, en dat dan
opnieuw de MORA zijn licht laat schijnen over dit dossier.

Ik hoop dat hiermee een aantal zaken is uitgeklaard en dat mijn mimiek van daarnet ook is
verduidelijkt. Ik heb de heer Crombez inderdaad gelijk gegeven in zijn analyse van de zaken.

De heer Sas van Rouveroij: Mijnheer Crombez, ik heb niet gezegd dat deze studie van het
steunpunt wijst op een massale toename van het aantal faillissementen. Ik heb wel gezegd dat
het aantal bedrijven dat op dit moment falingsgevoelig is, groeit met 50 percent. Ik heb ook
gezegd dat deze studie aantoont dat als men rekeningrijden voor vrachtwagens geïsoleerd
doorvoert, men een soort hold-up pleegt, zij het een legale hold-up, op de rentabiliteit van de
transportsector.

Minister, waarom brengt u die studie niet spontaan in het debat? De gegevens die in deze
studie staan, zijn relevant. Ik nodig alle collega’s uit om deze studie te lezen. Behalve het
sterk academische karakter en de diepgang van de studie, worden die cijfers vertaald in lekker
lezende volzinnen. Alleen is het een harde waarheid die erin staat. Het is goed dat u hier
vandaag zegt dat u dit zult laten toelichten in de commissie. Ik hoop dat dit snel kan
gebeuren. Deze informatie die beschikbaar is sinds september, moet zo snel mogelijk en via
uw ambt worden gecommuniceerd aan dit parlement en aan de commissie. Dat moet niet
gebeuren door een individueel parlementslid.

Minister-president, het kan best zijn dat er aan de aanbodzijde relatief weinig verandert. Dat
staat ook in die studie. De aanbodzijde bestaat uit goederenstromen. Is dat voor u voldoende?
Kunt u dit dan toch invoeren wanneer het aan de andere kant van het verhaal, met name de
bedrijfseconomische parameters voor de bedrijven, fout gaat? Laat de politiek ons scheiden,
maar niet de feiten, minister-president. Als blijkt dat de rentabiliteit voor 50 percent daalt
over 135 transportbedrijven die statistisch revelant zijn, zult u dan toch volharden? Kunt u
daar ja of neen op antwoorden? Het invoeren van rekeningrijden heeft niet alleen de
component van de goederenstromen, maar ook de component van de bedrijfseconomische
realiteit van de transportsector. Is die u evenveel waard?

Minister-president Kris Peeters: Minister Crevits heeft duidelijk gemaakt dat die studie ons
bekend is. U deed nogal schamper over het feit dat wij onze eigen steunpunten niet zouden
kennen.

Mijnheer Van Rouveroij, deze studie onderkent dat de goederenstromen een ander facet
vormen dat eraan toegevoegd moet worden. Er wordt met al die elementen rekening
gehouden, en er wordt over gedebatteerd in de commissie. Het is dan ook spijtig dat u
meende met die studie te kunnen uitpakken om te zeggen dat de Vlaamse Regering daar niet
van op de hoogte zou zijn en dat deze studie voldoende zou zijn om de slimme kilometer-
heffing voor vrachtwagens naar af te sturen. Op dat laatste punt verschillen we van mening.
Wij hebben onvoldoende materiaal om nu te zeggen dat we daar onverkort mee doorgaan.
Wij hebben niet de zekerheid dat er geen impact is op de logistieke sector. Dat debat zal
verder worden gevoerd, met de nodige sereniteit en op basis van elementen, en dus niet door
te zwaaien met een of ander rapport.

Mevrouw Annick De Ridder: Ik heb nog een bijkomende vraag over het personenvervoer.
In 2007 was het informeel advies van Europa dat het een niet-toegestane compensatie betrof.
De Vlaamse Regering wilde daar toen niet op reageren en wachtte het formele advies af.

We zijn inmiddels 3,5 jaar verder. Ik neem aan dat dit advies is aangekomen. Zo ja, kan het
ons worden bezorgd? Zo neen, waarom is dit plots afgebroken? Waarom is, hoewel de vraag
was gesteld, niet op het advies gewacht en wanneer mogen we dat advies dan alsnog
verwachten?

Minister-president Kris Peeters: We hebben tijdens de vorige legislatuur ook heel wat over
dit dossier gediscussieerd. De Europese Commissie heeft toen een aantal elementen
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aangebracht om duidelijk te maken dat een wegenvignet niet mogelijk is indien dit tot een
positieve behandeling van de ingezetenen leidt. We staan dan ook voor de uitdaging dit op
een andere manier te organiseren. We moeten dan zien wat de Europese Commissie ervan
vindt. Ik zal nagaan wat na 3 jaar nog is binnengekomen. We zullen hier bij het formuleren
van een oplossing zeker rekening mee houden. We zullen de Europese Commissie van ons
wegenvignet moeten overtuigen of moeten vaststellen dat het niet mogelijk is een systeem uit
te werken dat de Europese toets doorstaat.

De heer Sas van Rouveroij: Ik kondig namens mijn fractie een actualiteitsmotie aan.

De heer Lode Vereeck: Ik zou ook graag een actualiteitsmotie aankondigen.

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Het debat is gesloten.

Actualiteitsmoties

De voorzitter: Door de heer van Rouveroij en door de heer Vereeck werden tot besluit van
dit actualiteitsdebat actualiteitsmoties aangekondigd. Ze moeten uiterlijk om 19.47 uur zijn
ingediend.

Het parlement zal zich daar straks over uitspreken.

Het incident is gesloten.

■ 

ACTUELE VRAAG van mevrouw Mia De Vits tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
oprichting van een crisiscel na het sociaal conflict en faillissement bij Brink’s

De voorzitter: Mevrouw De Vits heeft het woord.

Mevrouw Mia De Vits: Voorzitter, vorige week hebben we opnieuw het cynisme van een
multinational beleefd. Het gaat over het bedrijf Brink’s dat, gespreid over drie vestigingen in
Vlaanderen en een vestiging in Wallonië, 450 mensen tewerkstelt. Gedurende weken heeft
Brink’s de geldtransporteurs onder druk gezet om, zogezegd wegens de financiële moeilijk-
heden binnen het bedrijf, van het bediendestatuut naar het arbeidersstatuut over te stappen.

Iedereen weet dat de financiële moeilijkheden op die manier niet konden worden opgelost.
Het statuut was ook de oorzaak van de moeilijkheden niet. De oorzaak was het chaotisch
beheer. Dit bedrijf is slecht beheerd.

Gedurende de hele periode van het sociaal conflict heeft Brink’s geweigerd sociaal overleg
met de vakbonden te plegen. Vorige vrijdag heeft Brink’s dan ook beslist naar de handels-
rechtbank te stappen en het faillissement aan te vragen.

Aanvankelijk heeft minister Turtelboom verklaard dat ze niet tussenbeide wilde komen. Dat
was een goede zaak. Voor het faillissement is uitgesproken, heeft ze echter plots een licentie
aan een dochteronderneming van Brink’s toegekend.

Ik heb in een bericht van Belga gelezen dat de minister van Werk van het Waalse Gewest zijn
Vlaamse collega heeft gecontacteerd met de vraag zo snel mogelijk een crisiscel op te richten.
Dit betekent dat de put wordt gedempt voor het kalf verdronken is. Ik begrijp dat niet goed.

Minister, is dat contact er inderdaad geweest? Wat is uw antwoord daarop geweest? Hebt u
ondertussen al stappen ondernomen ten aanzien van uw federale collega om dat frauduleus
faillissement aan te klagen? Hebben wij inlichtingen over die licentie die federaal minister
Turtelboom heeft toegekend?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.
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Minister Philippe Muyters: Ik zal de vraag beantwoorden die ik van u heb gekregen en ik
zal de verschillende elementen die daarin staan, naar voren brengen.

Uw eerste vraag was: hebt u contacten gehad met federaal minister Milquet? Minister
Milquet heeft gezegd dat ze met ons contact heeft gehad. Ja, het kabinet van minister-
president Peeters werd gecontacteerd op 11 november door het kabinet van minister Milquet
om te zeggen dat de dag erna een bijzondere ondernemingsraad zou worden samengeroepen
waarop slecht nieuws werd verwacht, misschien zelfs de aanvraag van het faillissement. Dat
was het enige bericht van mevrouw Milquet.

De tweede vraag ging over de uitspraak van Waals minister André Antoine. Hij zegt dat als er
ontslagen zouden komen, zijn Vlaamse collega een crisiscel zal moeten oprichten. Klopt dat?
Neen en ja. Neen, want een crisiscel moet niet opgericht worden, het kan. Bij een
faillissement is dat mogelijk, zeker als het gaat over zetels in de verschillende deelstaten.
Aangezien er drie zetels zijn in het Vlaamse Gewest, is het vanzelfsprekend dat dan de
Vlaamse minister een crisiscel zou oprichten. Minister Antoine heeft gelijk. Heeft hij mij
erover gesproken? Neen.

Wat is er al wel gebeurd? Als we nog niets zouden gedaan hebben, zou u zeggen: ik hoop dat
u al informeel contact hebt gehad. Ja, mijn dienst, de VDAB, heeft met Forem en ACTIRIS
contacten gehad om de zaken voor te bereiden als ze zich ooit zouden voordoen. Dat is voor
mij het belangrijkste. Ik ga niet vooruitlopen op de feiten. Er is nu een conflict. Laat dat
conflict worden uitgesproken en laat ons dan kijken wat we moeten doen. Informeel zijn we
100 percent bezig om het voor te bereiden. Mocht het zo zijn, kunnen wij onmiddellijk van
start gaan.

Tot slot heeft Vlaanderen nog altijd het geluk een sociaal interventiefonds te hebben. Aan de
werknemers die in Vlaanderen werken, kan ik in elk geval het positieve nieuws geven dat,
met of zonder het bedrijf, als er outplacement nodig is, het sociaal interventiefonds daarvoor
aangewend kan worden.

Mevrouw Mia De Vits: Minister, u stelt me gerust, zo moet de procedure inderdaad
verlopen. Het Belgabericht was niet correct. Op dit ogenblik reeds een crisiscel oprichten,
zou absoluut niet beantwoorden aan wat er bezig is. Brink’s heeft een veeg uit de pan
gekregen van de procureur. Men spreekt zelfs over een frauduleus faillissement. Het is een
bedrijf dat de overlegregels absoluut niet wil respecteren. Op het moment dat men het
faillissement heeft aangevraagd, wilde men de ontslagkosten afwentelen op het fonds voor
sluiting van ondernemingen. In die strategie meegaan vanuit de politiek, zou ik zeer erg
hebben gevonden. Uw antwoord is voor mij voldoende.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

ACTUELE VRAAG van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de recente
regeringsbeslissing tot versnelde afbouw van de subsidiëring van groenestroom-
certificaten voor zonnepanelen

ACTUELE VRAAG van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de recente
regeringsbeslissing tot versnelde afbouw van de subsidiëring van groenestroom-
certificaten voor zonnepanelen

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, minister, u schroefde de oversubsidiëring van de
zonnepanelen terug. U gaf als reden de stijging of het risico op stijging van de
distributiekosten op. Dat wisten wij een jaar geleden al. U wist niet wat de effecten zouden
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zijn van de zonnepanelenhype. U hebt laten begaan. Ineens, zonder een bespreking in de
commissie of het parlement, kondigt u het terugschroeven van die subsidies aan in de media.

Die distributiekosten, dat is nog een ander verhaal, daar is ook anderhalf jaar lang niets aan
gebeurd. We blijven met verschillen per regio zitten in Vlaanderen. Ze zijn ook niet
doorzichtiger gemaakt.

Nog een nieuw feit dook de afgelopen dagen op. Minister Reynders liet weten dat de federale
muur- en vloerisolatiepremie werd afgeschaft. Minister, de afschaffing van de oversubsi-
diëring van die zonnepanelen is volkomen terecht, zonder twijfel. Dat had al een jaar en een
half eerder moeten gebeuren. Dan hadden we minder geld verspild, want dat is echt wel
gebeurd het afgelopen anderhalf jaar.

Er is nu nog meer onduidelijkheid voor 2011 voor de consument. Welke premies voor de
echte isolatie van woningen zullen blijven bestaan? Welke niet? Veel consumenten weten dat
niet. Minister, waaroom doet u nu ineens die aankondiging? Een gedeelte zijn federale
premies. Wat gaat u doen om duidelijkheid te scheppen voor de consument?

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Voorzitter, minister, vorige week heeft de Vlaamse Regering
blijkbaar beslist om de steun aan de groenestroomcertificaten af te bouwen met ingang van 1
april 2011. De heer Reekmans was waarschijnlijk niet aanwezig, maar vorige week
donderdag hebt u in de commissie aangekondigd dat de kans reëel was dat dat vrijdag zou
gebeuren. Ik heb intussen begrepen dat het wellicht zal gebeuren via een amendement op het
programmadecreet. U hebt daar kritiek voor gekregen, van anderen hebt u schouderklopjes
gekregen. Eandis heeft gereageerd. Donderdag is in de commissie gezegd dat daar in het
kader van de openbaredienstverlening iets moest aan gebeuren. Dat was zeer positief.

Er kwam kritiek van de producenten. Ik kan daar wel een beetje begrip voor opbrengen. Van
de ondernemingen en inzake werkgelegenheid kan ik dat begrijpen. Er is wel wat overleg
geweest, maar niet ten gronde zegt men. Ik was er niet bij, dat is delicaat. Donderdag is in de
commissie gezegd dat er in 2011 nog een evaluatie komt.

Ik heb maar één vraag. Het is een jonge sector, frêle op sommige punten. Ik had gepleit voor
een zachte landing, maar het is schoksgewijs gebeurd. Is die beslissing van de Vlaamse
Regering – die ze nog moet voorleggen aan het parlement – een voorafname op de evaluatie
van 2011? Of komt er in 2011 nog een daling van de subsidies? Ik vraag om duidelijkheid
omwille van de continuïteit en de rechtszekerheid voor de bedrijven en de werkgelegenheid.

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: U was er niet bij, mijnheer Reekmans, maar we hebben in
de commissie herhaaldelijk gesproken over deze tussentijdse evaluatie. De essentie van de
maatregel is in de juiste steun voorzien voor elke vorm van groene stroom. U weet dat via
innovatie en technologische evoluties altijd nieuwe technieken worden ontwikkeld die we
steun of meer steun moeten geven. Ik denk aan WKK en vergisting. Er zijn er nog andere die
goedkoper worden.

Ik heb dat niet zomaar gedaan. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ik weet dat er
belangrijke industrieën achter zitten. Vorig jaar ontstond de discussie over de kost van de
zonnepanelen en de mate waarin die werd doorgerekend op het distributienettarief. Ik heb
toen aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) een studie gevraagd
om de onrendabele toppen te berekenen per technologie.

Het is op basis van de resultaten van die studie dat wij hebben beslist om de steun voor
zonnepanelen te verlagen. Die studie is opgeleverd en ik neem aan dat ze binnenkort
beschikbaar zal zijn voor u allen, of misschien is ze dat al. U zult merken dat de onrendabele
toppen voor de zonnepanelen nog een flink pak onder de streefniveaus liggen zoals zij nu,
volgens de bepaling, de eerstkomende maanden en jaren moeten evolueren. Wij doen dat vrij
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geleidelijk, stapje voor stapje. U weet dat wij vorig jaar een heel grote daling hebben gekend.
Toen was een daling beslist van 450 naar 350 euro per certificaat. We hebben een rush gezien
op de zonnepanelen. Die sector kon het niet meer aan. Er waren te weinig omvormers. Er
waren heel veel problemen. Nu proberen wij dat te doen met 20 tot 30 euro per 3 maanden,
om ervoor te zorgen dat, als iemand al plannen had om er te leggen, het geen immens verschil
maakt in de hele kosten-batenafweging van de consument als hij een week vroeger of later
klaar is. Voor de megazonnepanelenparken gaat de steun sneller en radicaler naar beneden.
Daar zijn de winsten van dien aard dat dat kon.

Dit is geen voorafname op de grote driejaarlijkse evaluatie. Die komt er sowieso, dat is
decretaal bepaald. Die evaluatie bekijkt het hele systeem an sich. We hadden het er vorige
week al over in de commissie. Het systeem van de groene certificaten: is dat goed of niet, wat
kan eraan verbeteren, hoe zit het met de steunhoogten? Ik durf niet te zeggen dat er over
anderhalf jaar – de studie wordt opgeleverd in 2011 en de evaluatie en maatregelen komen er
in 2012 – niets zal gebeuren. Precies omdat we hier met een sector te maken hebben die zo
snel evolueert. We moeten soms kort op de bal durven te spelen. De heer Reekmans zegt dat
we beter vorig jaar al iets hadden gedaan. Het klopt dat je vaak snel moet handelen. Ik durf
dus niet uitsluiten dat er nog andere maatregelen moeten worden genomen, maar ik denk dat
deze maatregelen, ook in het licht van de grote evaluatie van 2011, toch zinvol zullen blijken
en minstens geen grote breuklijn zullen veroorzaken wat de steunhoogten betreft. Maar dat is
vooruitkijken, dat is aanvoelen, en ik wil echt harde cijfers alvorens dat definitief te kunnen
zeggen.

Ik betreur samen met de heer Reekmans en ongetwijfeld nog vele andere collega’s dat de
federale isolatiepremies voor muren en vloeren niveau werden afgeschaft. Ik betreur ook de
wijze waarop. Mijn kabinet heeft meermaals geïnformeerd, een laatste keer op 22 oktober
maar ook voordien, ook in de zomer, naar het al of niet voortbestaan van een aantal
maatregelen die werden genomen in crisistijden omtrent wonen en bouwen, heel specifiek
met betrekking tot de isolatiepremies. Men heeft ons niet geantwoord. Wij hebben pas een
antwoord gekregen de dag nadat alles in de kranten stond. Qua communicatie tussen de
federale en de Vlaamse overheid is dat weinig fraai. Ik begrijp dat iedereen zijn begroting
moet maken. Ik kan betreuren wat daar is beslist, en vooral ook het feit dat wij daarover niet
op de hoogte zijn gebracht, ook niet nadat wij daar meerdere keren expliciet naar hebben
gevraagd.

Er is veel overleg gepleegd. U kunt van mij de data krijgen.

Dit voorstel zal worden ingediend via een amendement op het Programmadecreet.

De heer Peter Reekmans: Dank u, minister. Toch één correctie: u hebt dat in de commissie
verteld de dag voordat het in de pers kwam. Ik was er toen niet. Eén dag voordat het
parlement het weet een plan lanceren, dat vind ik wel heel snel. En nogmaals, het had
anderhalf jaar geleden moeten gebeuren. Maar goed, die oversubsidiëring werd eindelijk
verlaagd. Dat is positief.

Nu concreet, minister. Het zijn federale premies. U kent dit boekje. U bent er de verantwoor-
delijke uitgever van. Dit gaat over de fiscale stimuli voor energie-isolatie voor 2010. We zijn
eind november 2010. Het gaat hier over kort op de bal spelen met subsidies. We willen hier
geen renovatiepremie-bis. Toen hebt u ook opeens geknipt. Voor sommige consumenten was
dat een heel zware streep door hun rekening. We hebben nu heel veel bouwers en verbouwers
die in 2011 gaan bouwen en die eigenlijk niets weten. Ik vraag u om hierover snel
duidelijkheid te geven, zodat de mensen tenminste weten wat ze in 2011 mogen verwachten.
Want de consument zal hier weer eens de rekening betalen van het heel snel en kort op de bal
beslissen.

De heer Carl Decaluwe: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Als je er niet bij bent, is het
moeilijk om te bepalen om welk type overleg het gaat. Ik hoor daarover toch wel wat
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kritische geluiden. De producenten hadden toch ernstige vragen over de problematiek van een
aantal punten in de VITO-studie.

Ik hoop dat we binnenkort de VITO-studie kunnen hebben en dat we, desnoods in het kader
van de begrotingsbesprekingen, in de hoorzitting met de producenten klaarheid kunnen
krijgen.

Minister, dit is decretaal, maar een decreet kan altijd worden aangepast. U hebt bevestigd dat
er in 2012 waarschijnlijk opnieuw een aanpassing komt.

Minister Freya Van den Bossche: Misschien.

De heer Carl Decaluwe: U moet maar eens in de schoenen staan van ondernemers die
plannen maken. Nu is dat hetzelfde. Er zal weer een rush zijn vóór 1 april. Op de website
wordt reclame gemaakt om massaal in te dienen vóór 1 april. U moet er enige continuïteit en
rechtszekerheid in brengen. Vandaag zegt de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) dat
ze tegen 2020 nog 500.000 daken van zonnepanelen kan voorzien. Voor rechtszekerheid en
continuïteit van de sector moeten we een aantal garanties hebben. De CD&V-fractie zal daar
tijdens de begrotingsbesprekingen op terugkomen.

Vandaag zien we dat er al één investeringsdossier met 70 werkplaatsen opnieuw in de
koelkast wordt geplaatst wegens die aanpassingen. Iedereen is het eens over de overige
subsidiëring, maar wij vragen enige continuïteit. Geleidelijk aan zou misschien beter zijn
voor deze sector, die toch ook een referentie is in de rest van de wereld.

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: De minister heeft terecht gezegd dat we het debat vorige week al
hebben opengetrokken. Ze heeft toen al aangekondigd dat ze studiemateriaal inwachtte, en
naar aanleiding daarvan heeft ze een beslissing genomen. Het positieve nieuws is dat die
beslissing is genomen. Ik denk dat geen van de collega’s op het spreekgestoelte of op de
banken tegenstander is van het feit dat het groenestroomverhaal meer marktconform wordt
gemaakt. In de buurlanden staat dat in de wet ingeschreven. In Duitsland is een degressieve
subsidiepolitiek wettelijk ingeschreven.

Als we de tarieven in de tariferingspolitiek herzien, dan moeten we de rechtszekerheids-
principes blijven respecteren. Daarin treed ik de heer Decaluwe bij.

Minister, u hebt nu een termijn van ongeveer een klein half jaar om de burger hierover in te
lichten. Misschien is het nuttig en menselijk dat u die termijn goed benut, maar dat u ook –
mocht het nodig zijn – die termijn een beetje rekt. Ik voel dat ook aan de reacties van de
collega’s op het spreekgestoelte, omdat het hier over een belangrijke economische sector
gaat.

De voorzitter: Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Mevrouw Mercedes Van Volcem: Minister, we vinden het een goede zaak dat u de overige
subsidiëring doet ophouden omdat het een heel asociaal verhaal werd, omdat de betaling van
de groenestroomcertificaten in het distributietarief werd doorgerekend.

We zijn alleszins blij dat u een beslissing hebt genomen. In mei deed u tijdens een
actualiteitsdebat een beetje smalend en stelde u wat wij naar voren brachten, in vraag. We
hebben toen ook verwezen naar de energienota van de heer Martens, die aankondigde dat de
groenestroomcertificaten ertoe zouden leiden dat het distributietarief voor elke consument
met 240 euro zou stijgen. We hebben toen gevraagd om alsjeblief zo snel mogelijk iets te
doen. Toch hebt u nog 6 maanden op u laten wachten.

Het is een goede zaak. Men spreekt hier over rechtszekerheid, maar het gaat alleen over de
nieuwe installaties, wat ik een goede zaak vind. U zorgt voor aanpassingen om de 3 maanden,
en dat is ook een goede zaak, zodat er geleidelijk bestellingen kunnen zijn. Doordat het om de
3 maanden wordt afgebouwd, is er ook een stimulans om te bestellen.
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De evaluaties moeten zeker om de 6 maanden gebeuren omdat de groenestroomcertificaten
juist een tegemoetkoming zijn voor de productietechnologie. Als de kostprijs ervan daalt, dan
moet ook de subsidiestroom worden aangepast.

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft woord.

De heer Filip Watteeuw: De heer Decaluwe heeft gelijk als hij zegt dat het een soort van
schokbesluit is. Het besluit heeft namelijk zware gevolgen voor de sector. Een belangrijke
investering wordt nu al geschrapt en er gaan dus banen verloren. Het is van groot belang om
een goede argumentatie op te bouwen als men een dergelijk besluit neemt. We beschikken
nog niet over de besluiten van de VITO-studie. De collega’s die in de commissie Energie
zetelen, hadden daar al lang over moeten kunnen beschikken. Ik hoor dat de resultaten nu ter
beschikking liggen.

De vraag is waarom u alleen maar naar zonnepanelen kijkt en u zich niet richt tot de biomassa
of de vuile groene stroom, die evenzeer moeten worden aangepakt. Als u groene stroom een
warm hart toedraagt, zou u eerder op de vuile groene stroom moeten ingrijpen.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Ik sluit me aan bij de twee vraagstellers. Het zijn terechte
vragen. Zelf kom ik uit de bouwsector en heb veel voeling met wat daar aan de hand is. We
weten niet meer wat we aan de consument moeten vertellen. Het is slecht voor de
ondernemer, maar vooral slecht voor de portemonnee van de consument. De vraag is waar
correcte informatie beschikbaar is en hoe lang sommige maatregelen van kracht zullen
blijven. Plannen is in de bouwsector van groot belang en dat kan vandaag niet langer.

Minister Freya Van den Bossche: Ik roem de intellectuele eerlijkheid van mevrouw Van
Volcem. In veel tussenkomsten is gezegd dat het distributienettarief te hoog was en de
openbaredienstverplichtingen te veel geld kostten. Ik heb dat allemaal aangepast en nu wordt
er gezegd dat het beter zou zijn om het wat minder en trager te laten verlopen. Een beetje
consequentie is altijd goed. Ik had de stellige indruk in de commissie dat er een meerderheid
voor te vinden was om de steunhoogten voor zonnepanelen wat juister af te stellen. In de
VITO-studie is immers sprake van oversubsidiëring van zonnepanelen.

U zult zien, mijnheer Watteeuw, dat wij nog mild zijn geweest met onze aanpassing. Ze is
niet teruggebracht tot op de onrendabele top. Dat zou pas echt een schokeffect teweeg hebben
gebracht. We gaan met 20 à 30 euro per keer naar beneden. Dat is zeer geleidelijk.

Er is wel degelijk rechtszekerheid gecreëerd. Iedereen die zonnepanelen heeft geïnstalleerd,
blijft ontvangen wat initieel is beloofd. Iedereen die zonnepanelen zal leggen op basis van de
huidige bedragen, zal ook 20 en later 15 jaar lang blijven ontvangen wat beloofd is. Op een
dag zal ongetwijfeld weer een aanpassing volgen. Mijn verwachting is niet dat dit voor
zonnepanelen zal zijn. Maar ik kan dat niet zwart op wit beloven. Dat zou oneerlijk zijn,
zeker zonder de resultaten van de studie in handen te hebben. Dat zou pas oneerlijk zijn. Men
baseert zich nog altijd op studies. Maar wat zonnepanelen betreft, is de toon nu vrij correct
gezet. We hebben een gezonde middenweg bewandeld.

Wat biomassa betreft, geef ik de heer Watteeuw gelijk. Er is vervuilende biomassa die niet zo
groen is als vele andere vormen van groene energie. De naam groene energie is soms wat
misleidend. Voor elke nieuw omgebouwde steenkoolcentrale of vernieuwde vergunning van
een bestaande omgebouwde steenkoolcentrale die naar 100 percent biomassa overschakelt,
valt de steun terug van 100 naar 70 percent certificaten. Er is daar ook een aanpassing
gebeurd.

U kunt altijd vragen om die aanpassing volgend jaar nog wat scherper te maken. Er waren
nog mensen in de commissie die in die zin hebben gesproken, ik denk aan uw collega, de
heer Sanctorum, maar ook aan de heer Martens. Dat is allemaal het voorwerp van die grote
evaluatie die er in 2012 zit aan te komen.
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De heer Peter Reekmans: Minister, u had dit anderhalf jaar geleden moeten doen. U zei
daarnet dat het niet duidelijk was wat ik zei. (Opmerkingen van minister Freya Van den
Bossche)

Wat de consument in 2011 mag verwachten als dit boekje zal zijn herdrukt, daar antwoordt u
gewoonweg niet op. We zijn dus nog niet verder dan we al waren.

We hebben het vandaag over de zonnepanelen en over het afbouwen van de oversubsidiëring
om het risico op de hoge distributiekosten in te dijken. Deze week kreeg ik toevallig deze
folder in mijn bus waarin staat dat Infrax energieconcerten doet op drie plaatsen voor 4000
lokale politici met partner. Zo’n feestje kost 400.000 euro. En dat een week na een debat over
energiearmoede en met vandaag dit debat uit vrees omdat de distributiekosten omhoog gaan!
Zeg tegen uw partijgenoot, de heer Stevaert, dat hij maar eens begint met het afschaffen van
de energieconcerten en –feestjes voor politici, en dan zullen we eens bekijken hoe we de
energie-intercommunales in het groenboek kunnen hervormen, want ik lees heel weinig over
intercommunales in het groenboek.

De heer Carl Decaluwe: Vanuit de fractie hebben wij er geen enkel probleem mee dat de
oversubsidiëring wordt aangepakt, mijn bekommernis ligt elders. ODE heeft een aantal
simulaties gemaakt. Het bedrijf zal een aantal investeringen moeten doen met het oog op de
toekomst en vraagt daarom naar een bepaalde vorm van continuïteit in een pad.

Ik ben toch min of meer tevreden dat u zegt dat het waarschijnlijk niet meer nodig zal zijn,
maar ik meen dat er zo rap mogelijk duidelijkheid over moet komen, vooral ten aanzien van
die jonge sector.

Ik herhaal dat het een referentiesector aan het worden is binnen de EU. Tussen onze Vlaamse
bedrijven zitten een aantal toppers. Als men in staat is om uit te voeren naar China, dan moet
het toch goed zijn. Maak dit dus niet kapot. In de discussie met de producenten over de
onrendabele toppen, zou het toch goed zijn dat we eens horen wie er nu op basis van de studie
van de VITO gelijk heeft en wat de motivatie is.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Lydia Peeters en de heer Marino
Keulen betreffende de invoering van een regeling betreffende inritten voor woningen en
handelspanden gelegen naast gewestwegen
– 630 (2009-2010) – Nrs. 1 tot 3

Bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de bespreking van het voorstel van resolutie.

De heer van Rouveroij, verslaggever, heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, collega’s, de Commissie voor Mobiliteit en
Openbare Werken besprak op 7 oktober het voorstel van resolutie betreffende de invoering
van een regeling betreffende inritten voor woningen en handelspanden gelegen naast
gewestwegen.

De aanleiding van het voorstel van mevrouw Peeters is het verrassende antwoord dat zij
mocht ontvangen van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken op een paar van haar
schriftelijke vragen.

Mevrouw Peeters legde in de commissie uit dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is
opgedeeld in een centrale directie, provinciale afdelingen en districten. Die territoriale
afdelingen van AWV, de districten, zijn verantwoordelijk voor het afleveren van advies in het
licht van aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen. Voor de lokale besturen zijn die
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adviezen bindend tot december 2013. Gelukkig maar, want in de regio van mevrouw Peeters
kijkt men verlangend uit naar die datum, omdat er heel wat problemen rijzen met die
verplichte adviezen.

Sinds 1995 legt het district telkens, ongeacht of het gaat om een handelspand, een groeps- of
een eengezinswoning, het bindende advies op om de inritten te beperken tot 3 meter. Slechts
in zeer uitzonderlijke omstandigheden en met een heel uitgebreide motivering geeft men de
bouwheer soms toestemming voor een inrit van 5 meter. Dat advies wordt altijd opgelegd
zonder rekening te houden met de ligging van het gebouw ten opzichte van de rooilijn of met
de verhouding van de perceelsgrens met de gewestweg. Die starre houding heeft allerlei
problemen teweeggebracht, en mevrouw Peeters gaf daarvan een aantal sprekende
voorbeelden.

Verder verwees collega Peeters naar het standpunt van UNIZO, en ook UNIZO dringt aan op
meer redelijkheid.

De ambtenaren gaan als het ware met een vergrootglas en met een lintmeter continu overal de
opritten opmeten, in plaats van te zorgen voor meer verkeersveiligheid op de gewestwegen.

De minister heeft in haar antwoord op voormelde schriftelijke vragen verklaard dat de 3
meterregel niet absoluut is en dat er nood is aan een uniforme regeling voor heel Vlaanderen.
Collega’s, het is toch wel indrukwekkend. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat er
alleen in het district Maaseik 556 processen-verbaal rond dit thema zijn opgesteld in de
laatste 10 jaar. Een vergelijking met de provincies Oost- en West-Vlaanderen geeft aan dat
daar geen enkel pv is opgesteld, en in Antwerpen welgeteld één.

De minister beloofde een initiatief te nemen. Tot vandaag is dat nog niet gebeurd. Daarom
hebben de collega’s Peeters en Keulen in het voorstel van resolutie een aantal aanbevelingen
opgenomen.

De heer Roegiers heeft uit de toelichting onthouden dat de 3 meterregeling niet absoluut is en
dat er nood is aan een uniforme regeling voor heel Vlaanderen. Hij begrijpt dat uit het lokale
wedervaren de boodschap van de initiatiefnemers zeer Limburgs is getint – dat is ook zo
omdat het probleem zich daar stelt, zoals aangeklaagd door collega Peeters –, maar de
meerderheid zou het initiatief wel kunnen steunen mits het een wat algemener betekenis zou
krijgen. Daarom stelt de heer Roegiers, in naam van de meerderheidsfracties, voor om de drie
laatste punten van het beschikkende deel van het voorstel van resolutie te schrappen. De
eerste twee punten wil men behouden. Hij dient in die zin een amendement in.

Mevrouw Van den Eynde verklaart het voorstel van resolutie genegen te zijn. Ze schaart zich
ook achter het amendement van de meerderheid. Ook de Groen!-fractie steunt bij monde van
de heer Peeters het amendement van de meerderheid. Namens de indieners en Open Vld
verklaart ook mevrouw Peeters het eens te zijn met het amendement van de meerderheid. Het
is immers van groot belang dat er een uniforme regeling komt en dat de grote ongelijkheid
die momenteel heerst in de AWV-aanpak, in het bijzonder in Limburg en dan nog in het
bijzonder in het district Maaseik waar collega Peeters woont, ongedaan wordt gemaakt.

Voorzitter, het eindresultaat van deze commissiewerkzaamheden is dat bij unanimiteit werd
beslist aan de Vlaamse Regering te vragen om duidelijkheid te scheppen inzake de regeling
‘breedte inritten voor percelen grenzend aan gewestwegen’ en om een uniforme regeling uit
te werken voor het hele Vlaamse Gewest die elke regionale willekeur uitsluit en die de
verkeersveiligheid ten goede komt. En desgevallend aan te tonen dat een inrit beperkt tot 3
en/of 5 meter de verkeersveiligheid ten goede komt en geen extra conflicten genereert bij het
gelijktijdig in- en uitrijden. (Applaus)

De voorzitter: Mevrouw Peeters heeft het woord.
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Mevrouw Lydia Peeters: Voorzitter, ik denk dat het verslag inderdaad zeer duidelijk was. Ik
was uiteraard blij dat iedereen het voorstel van resolutie mee ondersteunde, al was het een
geamendeerd voorstel. Ik ben zeer tevreden dat die ongelijkheid wordt weggewerkt.

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Ik wou zeggen dat ook de meerderheid soms dingen van de oppositie
aanvaardt, die goed zijn. We zijn soms welwillend.

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

■ 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Annick De Ridder, de heren Willy
Segers, Jan Durnez en Kurt De Loor, mevrouw Patricia De Waele en de heren Bart
Caron en Sas van Rouveroij betreffende het groenboek Interne Staatshervorming
– 749 (2010-2011) – Nr. 1

Voorstel tot spoedbehandeling

De voorzitter: Dames en heren, vanmiddag heeft mevrouw De Ridder bij motie van orde een
voorstel van spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van mevrouw Annick
De Ridder, de heren Willy Segers, Jan Durnez en Kurt De Loor, mevrouw Patricia De Waele
en de heren Bart Caron en Sas van Rouveroij betreffende het groenboek Interne
Staatshervorming.

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, dit voorstel van resolutie komt voort uit de vele
hoorzittingen die we hebben gehad in de commissie Binnenlands Bestuur waar toch wel een
groot draagvlak was om een ondersteunend voorstel van resolutie op te maken dat moet
worden goedgekeurd voor de hoorzittingen zijn afgerond. Gelet op de strikte timing die
minister Bourgeois in dezen wil handhaven, lijkt het me logisch dat ze vandaag in de plenaire
vergadering aan bod kan komen en niet nog eens opnieuw naar de commissie wordt gestuurd.

De voorzitter: Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te
staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van
resolutie van mevrouw De Ridder, de heren Segers, Durnez en De Loor, mevrouw De Waele
en de heren Caron en van Rouveroij betreffende het groenboek Interne Staatshervorming
onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de bespreking van het voorstel van resolutie.

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, geachte leden, de staatshervorming op federaal
niveau is natuurlijk één zaak, de interne hervorming van Vlaanderen is een andere zaak. De
Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord duidelijk de wil geuit om de bestuurlijke
organisatie van Vlaanderen aan te pakken en te vernieuwen. Het was de bedoeling een einde
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te maken aan de verrommeling van die bestuurlijke organisatie in Vlaanderen. Dat heeft
uiteindelijk geleid tot het opmaken van een groenboek Interne Staatshervorming door
minister Bourgeois. Ik wil enige aandacht vragen voor deze nieuwe manier van werken: men
probeert via een groenboek een breed maatschappelijk draagvlak te creëren. De bedoeling is
diverse bestuursniveaus en politieke partijen en ook het middenveld bij die vernieuwing van
de bestuurlijke organisatie in Vlaanderen te betrekken. We kunnen het feit dat de minister
door middel van een groenboek wil werken, enkel toejuichen. Het moet immers de bedoeling
zijn een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor een toch wel omvangrijke en
complexe hervorming. Met dit voorstel van resolutie willen we er net voor zorgen dat de
ingrijpende bestuurlijke hervormingen dat breed maatschappelijk draagvlak krijgen.

De debatten in de commissie en de uiteenzettingen van de diverse leden hebben namelijk
aangetoond dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Met andere woorden, dit is een werk
van lange adem. We denken onder meer aan het pleidooi van de Verenigde Verenigingen
voor een groot maatschappelijk debat en hun bemerking dat verder overleg absoluut
noodzakelijk is. We denken ook aan het pleidooi van de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen (SERV) voor het opstellen van een stappenplan voor de implementatie van
hervormingen. We denken aan de opmerkingen van diverse vertegenwoordigers van het
middenveld dat er nog voort moet worden geluisterd naar burgersamenleving en middenveld.
We verwachten ook een antwoord op de adviezen van lokale raden en vertegenwoordigers
van het middenveld.

Om die oefening van het groenboek, de omvorming naar het witboek en die grote interne
staatshervorming tot een goed einde te brengen, vragen we drie zaken. We vragen dat de
minister een antwoord zou formuleren op de verscheidene adviezen die de adviesraden en
middenveldorganisaties hebben uitgebracht tijdens de vele hoorzittingen die al hebben
kunnen plaatsvinden in de commissie. Daarnaast vragen we de minister een stappenplan op te
stellen, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe hij de pijnpunten die in het groenboek aan bod
komen, zal ophelderen. Ten slotte pleiten we ervoor de adviesraden en de middenveld-
organisaties voort te betrekken bij het volledige proces van de omvorming van groenboek tot
witboek.

Voor alle duidelijkheid, dit voorstel werd ingediend en wordt gesteund door Open Vld, de
partijen van de meerderheid, LDD en Groen!.

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Voorzitter, ik dank de indieners omdat ze ons uiteraard buiten
de besprekingen hebben gehouden die tot dit voorstel van resolutie hebben geleid. Dat zijn
we wel gewoon. Ik volg alle discussies en hoorzittingen over de interne staatshervorming
trouw. Men heeft ons niet geconsulteerd. Het zij zo. We zijn dat gewoon. Dat is één zaak.

Het is enigszins pijnlijk dat wat nu in dit voorstel van resolutie staat, eigenlijk nooit in de
commissie is geuit ten aanzien van de minister.

Voorzitter, gisteren hebben we een bespreking gewijd aan de beleidsbrief Binnenlands
Bestuur van minister Bourgeois. Deze aangelegenheid is daar uiteraard opnieuw aan de orde
gekomen. We hebben toen gevraagd hoe het zat met de timing en dergelijke meer en wat hij
met een en ander zou doen. Voorzitter, de voorzitter van de commissie zal me geen ongelijk
geven. Het was ook haar schuld niet. Ik moet u zeggen dat ik ontgoocheld was dat op een
bepaald moment – inderdaad om 20.30 uur – één lid van de meerderheid zei dat hij zijn trein
moest halen en dat hij voorstelde dat minister Bourgeois de week nadien zou antwoorden.
Heel de commissie, de minister en zijn medewerkers mochten dus opkrassen. (Opmerkingen
van de heer Jan Verfaillie)

Mijnheer Verfaillie, dat is zo. (Rumoer)



Plenaire vergadering nr. 10 (2010-2011) – 17 november 2010 77

Dat gezegd zijnde, het voorstel van resolutie is mee ondertekend door alle meerderheids-
partijen. Ik kan het niet anders bestempelen dan als een motie van wantrouwen ten aanzien
van de minister van Binnenlands Bestuur en de Vlaamse Regering in haar geheel.
Waarschijnlijk is het dat in essentie ten aanzien van de minister van Binnenlands Bestuur.
Dan is het des te pijnlijker dat het voorstel ook nog eens is ondertekend door iemand van de
N-VA zelf. We zullen dit voorstel dan ook steunen. Ik vond het niet meer dan normaal dat de
Vlaamse Regering, in casu de minister, zou antwoorden op de adviezen en op alles dat door
de verschillende verenigingen die aan bod zijn gekomen, is gezegd tijdens de hoorzittingen in
de commissie Binnenlands Bestuur. Ik begrijp eerlijk gezegd niet goed waarom het parlement
nu de minister moet terugfluiten. Blijkbaar doet het dat. Het zij zo.

We zullen het voorstel goedkeuren. We vinden het niet meer dan normaal dat een minister
antwoordt op wat er allemaal is gezegd, maar dit is een motie van wantrouwen ten aanzien
van minister Bourgeois. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter: De heer Dehandschutter heeft het woord.

De heer Lieven Dehandschutter: Voorzitter, ik wil toch iets verduidelijken. De N-VA, de
hele meerderheid en ik veronderstel alle indieners van dit ontwerp beschouwen dit niet als
een motie van wantrouwen, maar net als een motie van vertrouwen.

Zoals mevrouw De Ridder heeft gezegd, schrijven we ons in in een nieuwe methodiek, in een
nieuwe aanpak. Een aantal nieuwe leden van het parlement hebben ook wel vastgesteld dat er
heel wat hoorzittingen zijn in verschillende commissies, maar dat het altijd om een
hoorzitting gaat, waarbij de derde partij, namelijk de regering of de minister, niet aan het
debat kan deelnemen. We zouden liever hoorzittingen in driehoeksvorm houden. Helaas kan
dat momenteel niet.

Na de uitgebreide en heel grondige hoorzittingen vragen we dat op de vragen en adviezen die
zijn geformuleerd, wordt geantwoord, dat een aantal pijnpunten in het groenboek zouden
worden uitgeklaard en dat we in het proces dat nu is opgestart verder vragen dat de sector en
alle actoren die daarbij betrokken waren, zich inschrijven in de nieuwe methode, waarin we
alle vertrouwen hebben. Niets meer en niets minder. We hebben zeker vertrouwen in onze
regering en onze minister. (Applaus bij de N-VA en bij sp.a)

De voorzitter: De heer De Loor heeft het woord.

De heer Kurt De Loor: Voorzitter, ik kan me perfect aansluiten bij de woorden van de heer
Dehandschutter. De heer Van Hauthem zegt dat hij alle hoorzittingen en gedachtewisselingen
heeft bijgewoond en dat hij de inhoud van dit voorstel aanziet als een motie van wantrouwen.
Dat is zijn goed recht.

Ik wil echter toch nog eens onderstrepen dat sp.a zich volledig inschrijft in de methodiek van
het groenboek en dat het voorliggende voorstel de teneur uitademt van de besprekingen, de
gedachtewisselingen en opmerkingen die daar zijn gemaakt. Voor sp.a is het belangrijk dat er
een antwoord komt op de verschillende adviezen, reactief en proactief, en dat we ervoor
kiezen dat er een breed maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd voor de interne Vlaamse
staatshervorming. We zijn er immers van overtuigd dat het de enige manier is om zo ver
mogelijk te geraken op het vlak van de bestuurlijke hervorming. We zullen ons in de
toekomst dan ook zeer constructief opstellen in dit debat.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Het is de eerste keer dat het Vlaams Parlement deze methode van
besluitvorming hanteert, namelijk werken met een groenboek rond de interne staats-
hervorming. Het is een interessante methode, maar we moeten ook erkennen dat er nog veel
aan bij te schaven is, dat we nog veel te weinig ervaring hebben. Ook dit groenboek is nog
gekenmerkt door onbekendheid met de methode.
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Verder willen het Vlaams Parlement en de commissie Binnenlands Bestuur in grote mate
betrokken zijn bij de besluitvorming over de interne staatshervorming. Voorzitter, als
voorzitter van het parlement kunt u niet anders dan dat toejuichen. Ik denk dat mijn collega’s
dat ook doen. Het is ook de uitdrukkelijke wens van de commissie om nauw aan te sluiten bij
de besluitvorming.

Een diepgaande hervorming, en dat beoogt dit groenboek wel, vereist een diepgaande aanpak
en zoals de heer De Loor al zei, ook een breed draagvlak. Overhaasting is niet goed. Het
horen van veel mensen is zeker nuttig.

Ten slotte kan ik alleen maar toejuichen dat we over meerderheid en oppositie heen het eens
zijn over de methode van werken en besluitvorming. Of we finaal hetzelfde stemgedrag
zullen vertonen bij de eindtekst, is een andere discussie. Het is een volwassen manier van
werken dat we de plaats van dit parlement in de besluitvorming versterken.

De heer Joris Van Hauthem: Het is duidelijk dat het verzet van de meerderheidspartijen
tegen het groenboek en de interne staatshervorming specifiek wat de provincies betreft steeds
meer aanzwelt. Ik heb de indruk dat er over dat groenboek en over de intenties van de
betrokken minister binnen de meerderheid enorm veel problemen zijn, dat de verdeeldheid
daar zeer groot is. Dat hebben we tijdens de besprekingen en de hoorzittingen in de
commissie kunnen vaststellen. Dit voorstel van resolutie is dus niets meer dan een methode
om tijd te winnen en de violen binnen de meerderheid te stemmen.

Uiteindelijk is minister Bourgeois naar de commissie gekomen met een bepaalde timing, ook
wat het witboek betreft. Hij zou dat voor het einde van het jaar bij het Vlaams Parlement
indienen. We wisten en we zagen zeer goed dat hij die timing niet meer kon halen. Voorzitter,
als de enige partij die er niet bij betrokken is, maar die het er wel mee eens is, stel ik vast er
in dit voorstel van resolutie, als het goedgekeurd wordt, geen timing staat. Men vraagt de
Vlaamse Regering te antwoorden op alles wat door de verschillende actoren is gezegd en op
de adviezen die ingeleverd zijn. Dat is een terechte vraag. Ik zou alleen vragen tegen wanneer
de indieners vinden dat die adviezen binnen moeten zijn. Ik stel die vraag aan welke indiener
dan ook.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Dit is een voorstel van resolutie dat niet over het inhoudelijke
gaat. Dat zal iedereen opgevallen zijn. Dit gaat louter over de werkwijze.

Mijnheer Van Hauthem, u hebt de laatste tijd de commissiezittingen inderdaad altijd trouw
bijgewoond. U moet een ding toegeven. Het is een nieuwe werkwijze van groenboek en
witboek, waar reglementair eigenlijk weinig of niets over is bepaald en waar we trachten om
dat in de commissie Binnenlands Bestuur naar goed vermogen in te vullen. We proberen te
komen tot een witboek. Voor mij is de timing minder belangrijk. Wel belangrijk is, is dat er
een draagvlak is. Hoe de minister dat organiseert, is ons al duidelijk aan het worden.

Ik vind het heel belangrijk als voorzitter van de commissie, maar ook als hoofdindiener van
dit voorstel van resolutie dat er een antwoord komt op de verschillende adviezen, dat het
middenveld betrokken is - we hoorden dat heel nadrukkelijk tijdens de commissie-
vergaderingen, niet enkel van het middenveld maar ook van de collega’s - en dat er ook een
stappenplan wordt opgesteld om duidelijk te maken hoe de pijnpunten worden uitgeklaard. Ik
laat me vertellen dat de minister een heel strakke timing heeft. Ik ben nog altijd niet degene
die de timing en de agenda van de minister bepaalt.

De heer Joris Van Hauthem: Dank u voor de verduidelijking, mevrouw De Ridder. We
hebben tijdens de besprekingen inderdaad gevoeld dat er qua timing hoe dan ook een
probleem was. Misschien is de reden dat de vergadering gisteren is afgebroken het feit dat er
vragen waren over de timing. Anders hadden we daar gisterenavond misschien ook nog een
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antwoord op gekregen. Maar goed, deze resolutie is niet deze morgen opgesteld. Dit blijft een
motie van wantrouwen tegen de heer Bourgeois.

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: De commissiebesprekingen zijn gisteren zeer intens geweest. Er zijn
aan de minister zeer veel interessante vragen gesteld. Wij wilden twee zaken combineren.
Eerst en vooral wilden wij de parlementsleden – en eerlijk gezegd: ook mijzelf – de kans
bieden om nog tijdig op een vlotte en efficiënte manier thuis te raken. Ten tweede is tijdens
de bespreking ook gebleken dat de minister werd geconfronteerd met een aantal pertinente
vragen, niet over de interne staatshervorming, maar over een aantal beleidsaspecten. Daarom
leek het ons opportuun dat de minister over een aantal dagen zou beschikken om een degelijk
antwoord voor te bereiden, zodat wij volgende week dinsdag op een vlotte en efficiënte
manier de antwoorden van de minister kunnen aanhoren, en indien nodig de minister nog
verdere vragen kunnen stellen.

Niemand van de collega’s zal ontkennen dat de minister een heel goede toelichting heeft
gegeven en dat wij op een heel goede en vlotte manier over deze beleidsbrief en over de
begroting Binnenlands Bestuur hebben gediscussieerd. Laat ons die discussie volgende week
voortzetten en ze niet, zoals zo vaak gebeurt, op een drafje afhandelen. Wij hebben als
meerderheid specifiek gezegd dat wij over de interne staatshervorming heel weinig zouden
zeggen, aangezien dat deel uitmaakt van andere besprekingen binnen de commissie.

De heer Joris Van Hauthem: Ik dacht dat tjevenstreken uit de wereld waren geholpen, maar
de repliek van de heer Verfaillie bewijst het tegendeel. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

■ 

MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter: Voor we aan de stemmingen beginnen, wil ik de heer Decaluwe nog bedanken
omdat hij mij vorige week heeft willen vervangen. Ik ben echter nog meer getroffen door de
sympathieke uitingen aan mijn persoon toen er problemen waren met het stemapparaat. Maar
dat was ingebouwd, ik had met de diensten hier afgesproken dat de stemming verkeerd moest
lopen. Ik heb dat achteraf trouwens doorgesproken met de heer Decaluwe. (Gelach)

■ 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Lydia Peeters en de heer Marino
Keulen betreffende de invoering van een regeling betreffende inritten voor woningen en
handelspanden gelegen naast gewestwegen
– 630 (2009-2010) – Nrs. 1 tot 3

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van
resolutie.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
104 leden hebben ja geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.
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Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal
aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mevrouw Mieke Vogels: Voorzitter, ik heb mij onthouden omdat mijn fractieleider mij dat
gevraagd heeft. Ik zal mij ook bij de volgende stemmingen onthouden omdat ik een
stemafspraak heb met mevrouw Godderis.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Voorzitter, ik zal straks ook een aangepast stemgedrag
hebben, omdat ik een stemafspraak heb met mevrouw Poleyn.

■ 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Annick De Ridder, de heren Willy
Segers, Jan Durnez en Kurt De Loor, mevrouw Patricia De Waele en de heren Bart
Caron en Sas van Rouveroij betreffende het groenboek Interne Staatshervorming
– 749 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van
resolutie.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
110 leden hebben ja geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal
aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

■ 

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van mevrouw Gerda Van Steenberge en de
heren Wim Van Dijck en Wim Wienen tot besluit van de op 21 oktober 2010 door
mevrouw Gerda Van Steenberge in commissie gehouden interpellatie tot de heer Pascal
Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de
huidige financieringsregeling van het gewoon voltijds secundair onderwijs en de
uitbreiding van het GOK-decreet tot toekomstige financieringsregeling
– 737 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen
omklede motie.

Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Ik zal de vier moties samen bespreken. De minister heeft
een nieuwe omkaderingsregeling in het vooruitzicht gesteld voor het leerplichtonderwijs.
Voor een nieuwe omkaderingsregeling zullen niet alleen de huidige financieringskenmerken
worden toegepast maar vooral de financieringskenmerken van het GOK-decreet. Het
Rekenhof heeft twee verslagen uitgebracht. Daaruit blijkt dat er geen evaluatie heeft
plaatsgevonden over de huidige omkaderingsregeling. Er is ook geen evaluatie geweest over
de doelmatigheid van de criteria van het GOK-beleid. Met deze motie vraag ik dat er een
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evaluatie zou plaatsvinden, zowel van de huidige omkaderingsregeling als van de
doelmatigheidsanalyse van het GOK-decreet. De motie van mezelf en de motie van de heer
Bouckaert zijn complementair. De motie van de meerderheid en de motie van Open Vld gaan
verder dan het vragen van een evaluatie. Zij willen nu al de GOK-criteria toepassen, nog voor
er een analyse heeft plaatsgevonden. We zullen de eerste twee moties goedkeuren. Bij de
stemming over de derde motie zullen we ons onthouden en bij de stemming over de vierde
zullen we tegenstemmen.

De voorzitter: Begin van de stemming.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
22 leden hebben ja geantwoord;
69 leden hebben neen geantwoord;
21 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

■ 

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de heer Boudewijn Bouckaert tot besluit
van de op 21 oktober 2010 door mevrouw Gerda Van Steenberge in commissie
gehouden interpellatie tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd,
Gelijke Kansen en Brussel, over de huidige financieringsregeling van het gewoon
voltijds secundair onderwijs en de uitbreiding van het GOK-decreet tot toekomstige
financieringsregeling
– 739 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen
omklede motie.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
21 leden hebben ja geantwoord;
89 leden hebben neen geantwoord;
1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

■ 

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen
en Vera Celis tot besluit van de op 21 oktober 2010 door mevrouw Gerda Van
Steenberge in commissie gehouden interpellatie tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de huidige
financieringsregeling van het gewoon voltijds secundair onderwijs en de uitbreiding van
het GOK-decreet tot toekomstige financieringsregeling
– 740 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen
omklede motie.
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Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
83 leden hebben ja geantwoord;
5 leden hebben neen geantwoord;

23 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie aan. Ze zal aan
de Vlaamse Regering worden overgezonden.

■ 

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de dames Irina De Knop en Marleen
Vanderpoorten tot besluit van de op 21 oktober 2010 door mevrouw Gerda Van
Steenberge in commissie gehouden interpellatie tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de huidige
financieringsregeling van het gewoon voltijds secundair onderwijs en de uitbreiding van
het GOK-decreet tot toekomstige financieringsregeling
– 741 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen
omklede motie.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
20 leden hebben ja geantwoord;
77 leden hebben neen geantwoord;
14 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

■ 

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de dames Gerda Van Steenberge en Marijke
Dillen tot besluit van de op 26 oktober 2010 door mevrouw Gerda Van Steenberge in
commissie gehouden interpellatie tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de financiering van de palliatieve zorgcentra
– 768 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen
omklede motie.

Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Voorzitter, ik wil toch even wat aandacht voor deze met
redenen omklede motie over de erkenning en de financiering van de palliatieve dagcentra
vragen. Dit oud zeer sleept al lang aan. Er is geen structurele oplossing. Om de 2 jaar spreek
ik de bevoegde minister hierover aan. Elke keer vertel ik hem dat de erkenning en de
financiering van de palliatieve dagcentra uitsluitend tot de Vlaamse bevoegdheden behoort.
Elke keer krijg ik te horen dat de middelen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV), oftewel van de federale overheid, afkomstig zijn.
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Ditmaal heb ik minister Vandeurzen zelf het advies van de Raad van State overhandigd. Hij
heeft me gelijk moeten geven: de erkenning en de financiering van de palliatieve dagcentra
behoort tot de Vlaamse bevoegdheden.

Door middel van deze met redenen omklede motie vraag ik enkel de lacunes in het
informatieaanbod over de palliatieve zorg aan te vullen. Er zou een structurele oplossing voor
de erkenning en de financiering van de palliatieve dagcentra moeten komen. Er zou een
algemene visie op de palliatieve zorg moeten worden uitgewerkt.

Ik kan me niet inbeelden dat iemand tegen de inhoud van deze met redenen omklede motie
zou kunnen zijn.

De voorzitter: Begin van de stemming

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
16 leden hebben ja geantwoord;
63 leden hebben neen geantwoord;
32 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

■ 

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van mevrouw Patricia De Waele en de heer
Peter Reekmans tot besluit van de op 28 oktober 2010 door mevrouw Mercedes Van
Volcem en de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Freya
Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
respectievelijk over het nieuwe actieplan van de minister voor de bouw van sociale
woningen, en over de wachtlijsten in de sociale huisvesting en het engagement van de
Vlaamse Regering om de krapte op de sociale huurmarkt weg te werken
– 777 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen
omklede motie.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
21 leden hebben ja geantwoord;
68 leden hebben neen geantwoord;
21 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

■ 
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ACTUALITEITSMOTIE van de heren Ivan Sabbe, Lode Vereeck en Boudewijn
Bouckaert en mevrouw Patricia De Waele tot besluit van het op 17 november 2010 in
plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de watersnood tijdens het
weekend van 13 en 14 november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake
waterbeheer
– 804 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteits-
motie.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
40 leden hebben ja geantwoord;
68 leden hebben neen geantwoord;
1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de actualiteitsmotie niet aan.

■ 

ACTUALITEITSMOTIE van mevrouw Gwenny De Vroe, de heer Sven Gatz, de dames
Mercedes Van Volcem en Vera Van der Borght en de heer Marnic De Meulemeester tot
besluit van het op 17 november 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat
over de watersnood tijdens het weekend van 13 en 14 november 2010 en het beleid van
de Vlaamse Regering inzake waterbeheer
– 805 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteits-
motie.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
40 leden hebben ja geantwoord;
61 leden hebben neen geantwoord;
8 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de actualiteitsmotie niet aan.

■ 

ACTUALITEITSMOTIE van de heren Filip Watteeuw, Hermes Sanctorum en Dirk
Peeters, de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Bart Caron en
Luckas Van Der Taelen tot besluit van het op 17 november 2010 in plenaire vergadering
gehouden actualiteitsdebat over de watersnood tijdens het weekend van 13 en 14
november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake waterbeheer
– 806 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteits-
motie.
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Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
5 leden hebben ja geantwoord;

67 leden hebben neen geantwoord;
37 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de actualiteitsmotie niet aan.

■ 

ACTUALITEITSMOTIE van de dames Marleen Van den Eynde, Gerda Van
Steenberge en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en de heren Filip Dewinter en Pieter
Huybrechts tot besluit van het op 17 november 2010 in plenaire vergadering gehouden
actualiteitsdebat over de watersnood tijdens het weekend van 13 en 14 november 2010
en het beleid van de Vlaamse Regering inzake waterbeheer
– 807 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteits-
motie.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
20 leden hebben ja geantwoord;
62 leden hebben neen geantwoord;
27 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de actualiteitsmotie niet aan.

■ 

ACTUALITEITSMOTIE van mevrouw Tinne Rombouts, de heren Bart Martens en
Wilfried Vandaele, de dames Tine Eerlingen en Else De Wachter, de heer Lode
Ceyssens en mevrouw Valerie Taeldeman tot besluit van het op 17 november 2010 in
plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de watersnood tijdens het
weekend van 13 en 14 november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake
waterbeheer
– 809 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteits-
motie.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Voorzitter, er is een klein technisch foutje in de motie geslopen
in 8°. Ik zal de correcte paragraaf voorlezen: “in het kader van interne staatshervorming het
debat aan te gaan hoe de bevoegdheden inzake waterbeheer beter gebundeld en
gecoördineerd kunnen worden met het oog op een goed en efficiënt waterbeheer.”

Ik hoop dat dit kan worden rechtgezet in het officiële stuk.

De voorzitter: Dat zal in het gedrukt stuk overgenomen worden.

Begin van de stemming.
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Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
77 leden hebben ja geantwoord;
32 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de actualiteitsmotie aan. Ze zal aan de Vlaamse
Regering worden overgezonden.

■ 

ACTUALITEITSMOTIE van de heren Sas van Rouveroij en Marino Keulen, mevrouw
Annick De Ridder en de heer Sven Gatz tot besluit van het op 17 november 2010 in
plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het overleg tussen de gewesten
met het oog op de invoering van een kilometerheffing voor vrachtvervoer en een
wegenvignet voor personenwagens
– 808 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteits-
motie.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
36 leden hebben ja geantwoord;
68 leden hebben neen geantwoord;
6 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de actualiteitsmotie niet aan.

■ 

ACTUALITEITSMOTIE van de heren Lode Vereeck, Boudewijn Bouckaert en Peter
Reekmans en mevrouw Ulla Werbrouck tot besluit van het op 17 november 2010 in
plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het overleg tussen de gewesten
met het oog op de invoering van een kilometerheffing voor vrachtvervoer en een
wegenvignet voor personenwagens
– 810 (2010-2011) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteits-
motie.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
40 leden hebben ja geantwoord;
68 leden hebben neen geantwoord;
1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de actualiteitsmotie niet aan.

■ 
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REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter: Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze
werkzaamheden voor vandaag.

We komen opnieuw bijeen op woensdag 24 november 2010 om 14 uur.

Geen bezwaar? (Instemming)

De vergadering is gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 20.28 uur.

■ 
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BIJLAGEN
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Aanwezigheden

Aanwezig

Filip Anthuenis, Robrecht Bothuyne, Boudewijn Bouckaert, Karin Brouwers, Ann Brusseel,
Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Karlos Callens, Ludwig Caluwé, Bart Caron, Vera Celis,
Patricia Ceysens, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, Frank Creyelman, John
Crombez, Philippe De Coene, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Dirk de Kort, Kurt De
Loor, Marnic De Meulemeester, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Gwenny De
Vroe, Else De Wachter, Patricia De Waele, Bart De Wever, Carl Decaluwe, Johan Deckmyn,
Kathleen Deckx, Tom Dehaene, Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker,
Filip Dewinter, Steve D'Hulster, Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine
Fournier, Cindy Franssen, Sven Gatz, Peter Gysbrechts, Veerle Heeren, Kathleen Helsen,
Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Pieter Huybrechts, Yamila Idrissi,
Lies Jans, Vera Jans, Chris Janssens, Patrick Janssens, Ward Kennes, Marino Keulen, Jan
Laurys, Marcel Logist, Chokri Mahassine, Bart Martens, Katleen Martens, Elisabeth
Meuleman, Fientje Moerman, Dirk Peeters, Lydia Peeters, Fatma Pehlivan, Jan Penris, Jan
Peumans, Peter Reekmans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Ivan Sabbe, Hermes
Sanctorum, Ludo Sannen, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Herman Schueremans, Willy
Segers, Stefaan Sintobin, Griet Smaers, Helga Stevens, Felix Strackx, Erik Tack, Valerie
Taeldeman, Bart Tommelein, Güler Turan, Marc Van de Vijver, Marleen Van den Eynde,
Koen Van den Heuvel, Vera Van der Borght, Luckas Van Der Taelen, Kris Van Dijck, Wim
Van Dijck, Christian Van Eyken, Joris Van Hauthem, Bart Van Malderen, Dirk Van
Mechelen, Karim Van Overmeire, Eric Van Rompuy, Sas van Rouveroij, Gerda Van
Steenberge, Mercedes Van Volcem, Wilfried Vandaele, Marc Vanden Bussche, Marleen
Vanderpoorten, Lode Vereeck, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Christian Verougstraete,
Johan Verstreken, Jurgen Verstrepen, Mieke Vogels, Filip Watteeuw, Ulla Werbrouck, Wim
Wienen, Veli Yüksel.

Afwezig met kennisgeving

Sabine Poleyn: ambtsverplichtingen;

Erik Arckens, Marijke Dillen, Danielle Godderis-T'Jonck, Linda Vissers: gezondheids-
redenen.

■ 

Individuele stemmingen Vlaamse Volksvertegenwoordigers

Stemming nr. 1:

JA-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Boudewijn Bouckaert, Karin Brouwers, Ann Brusseel, Agnes
Bruyninckx-Vandenhoudt, Karlos Callens, Ludwig Caluwé, Vera Celis, Patricia Ceysens,
Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, Frank Creyelman, John Crombez, Philippe De
Coene, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Marnic De
Meulemeester, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Gwenny De Vroe, Else De
Wachter, Patricia De Waele, Carl Decaluwe, Johan Deckmyn, Kathleen Deckx, Tom
Dehaene, Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Filip Dewinter, Steve
D'Hulster, Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy
Franssen, Sven Gatz, Peter Gysbrechts, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx,
Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Pieter Huybrechts, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera
Jans, Chris Janssens, Patrick Janssens, Ward Kennes, Marino Keulen, Jan Laurys, Marcel
Logist, Chokri Mahassine, Bart Martens, Katleen Martens, Fientje Moerman, Lydia Peeters,
Fatma Pehlivan, Jan Penris, Peter Reekmans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts,
Ludo Sannen, Katrien Schryvers, Herman Schueremans, Willy Segers, Stefaan Sintobin,
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Griet Smaers, Helga Stevens, Felix Strackx, Erik Tack, Valerie Taeldeman, Bart Tommelein,
Güler Turan, Marc Van de Vijver, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Wim Van Dijck,
Christian Van Eyken, Joris Van Hauthem, Bart Van Malderen, Dirk Van Mechelen, Karim
Van Overmeire, Sas van Rouveroij, Gerda Van Steenberge, Mercedes Van Volcem, Wilfried
Vandaele, Marc Vanden Bussche, Marleen Vanderpoorten, Lode Vereeck, Jan Verfaillie,
Goedele Vermeiren, Christian Verougstraete, Johan Verstreken, Jurgen Verstrepen, Ulla
Werbrouck, Wim Wienen, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Bart Caron, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters, Luckas Van Der Taelen, Eric Van Rompuy,
Mieke Vogels, Filip Watteeuw

■ 

Stemming nr. 2:

JA-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Boudewijn Bouckaert, Karin Brouwers, Ann Brusseel, Agnes
Bruyninckx-Vandenhoudt, Karlos Callens, Ludwig Caluwé, Bart Caron, Vera Celis, Patricia
Ceysens, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, Frank Creyelman, John Crombez,
Philippe De Coene, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Dirk de Kort, Kurt De Loor,
Marnic De Meulemeester, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Gwenny De Vroe,
Else De Wachter, Patricia De Waele, Carl Decaluwe, Johan Deckmyn, Kathleen Deckx, Tom
Dehaene, Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Filip Dewinter, Steve
D'Hulster, Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy
Franssen, Sven Gatz, Peter Gysbrechts, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx,
Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Pieter Huybrechts, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera
Jans, Chris Janssens, Patrick Janssens, Ward Kennes, Marino Keulen, Jan Laurys, Marcel
Logist, Chokri Mahassine, Bart Martens, Katleen Martens, Elisabeth Meuleman, Fientje
Moerman, Dirk Peeters, Lydia Peeters, Fatma Pehlivan, Jan Penris, Jan Peumans, Peter
Reekmans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Ludo Sannen, Katrien Schryvers,
Herman Schueremans, Willy Segers, Stefaan Sintobin, Griet Smaers, Helga Stevens, Felix
Strackx, Erik Tack, Valerie Taeldeman, Bart Tommelein, Marc Van de Vijver, Koen Van den
Heuvel, Luckas Van Der Taelen, Kris Van Dijck, Wim Van Dijck, Christian Van Eyken,
Joris Van Hauthem, Bart Van Malderen, Dirk Van Mechelen, Karim Van Overmeire, Sas van
Rouveroij, Gerda Van Steenberge, Mercedes Van Volcem, Wilfried Vandaele, Marc Vanden
Bussche, Marleen Vanderpoorten, Lode Vereeck, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren,
Christian Verougstraete, Johan Verstreken, Jurgen Verstrepen, Mieke Vogels, Filip
Watteeuw, Ulla Werbrouck, Wim Wienen, Veli Yüksel

ONTHOUDING:

Eric Van Rompuy

■ 

Stemming nr. 3:

JA-stemmen:

Boudewijn Bouckaert, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Frank Creyelman, Johan Deckmyn,
Filip Dewinter, Pieter Huybrechts, Chris Janssens, Katleen Martens, Jan Penris, Peter
Reekmans, Stefaan Sintobin, Felix Strackx, Erik Tack, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem,
Karim Van Overmeire, Gerda Van Steenberge, Lode Vereeck, Christian Verougstraete,
Jurgen Verstrepen, Ulla Werbrouck, Wim Wienen

NEEN-stemmen:
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Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Ludwig Caluwé, Bart Caron, Vera Celis, Lode
Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, John Crombez, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt
De Loor, Jos De Meyer, Mia De Vits, Else De Wachter, Carl Decaluwe, Kathleen Deckx,
Tom Dehaene, Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Steve D'Hulster,
Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Veerle
Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila
Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Jan Laurys, Marcel Logist,
Chokri Mahassine, Bart Martens, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters, Fatma Pehlivan, Jan
Peumans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Ludo Sannen, Katrien Schryvers,
Willy Segers, Griet Smaers, Helga Stevens, Valerie Taeldeman, Güler Turan, Marc Van de
Vijver, Koen Van den Heuvel, Luckas Van Der Taelen, Kris Van Dijck, Christian Van
Eyken, Bart Van Malderen, Eric Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jan Verfaillie, Goedele
Vermeiren, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Filip Watteeuw, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Ann Brusseel, Karlos Callens, Patricia Ceysens, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop,
Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Gwenny De Vroe, Patricia De Waele, Sven
Gatz, Peter Gysbrechts, Marino Keulen, Fientje Moerman, Lydia Peeters, Herman
Schueremans, Bart Tommelein, Dirk Van Mechelen, Sas van Rouveroij, Mercedes Van
Volcem, Marc Vanden Bussche, Marleen Vanderpoorten

■ 

Stemming nr. 4:

JA-stemmen:

Boudewijn Bouckaert, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Frank Creyelman, Johan Deckmyn,
Filip Dewinter, Pieter Huybrechts, Chris Janssens, Katleen Martens, Jan Penris, Peter
Reekmans, Stefaan Sintobin, Felix Strackx, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Karim Van
Overmeire, Gerda Van Steenberge, Lode Vereeck, Christian Verougstraete, Jurgen
Verstrepen, Ulla Werbrouck, Wim Wienen

NEEN-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Ann Brusseel, Karlos Callens, Ludwig Caluwé, Bart
Caron, Vera Celis, Patricia Ceysens, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, John
Crombez, Philippe De Coene, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Dirk de Kort, Kurt De
Loor, Marnic De Meulemeester, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Gwenny De
Vroe, Else De Wachter, Carl Decaluwe, Kathleen Deckx, Tom Dehaene, Lieven
Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Steve D'Hulster, Matthias Diependaele,
Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Sven Gatz, Peter Gysbrechts,
Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint,
Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Marino Keulen, Jan
Laurys, Marcel Logist, Chokri Mahassine, Bart Martens, Elisabeth Meuleman, Fientje
Moerman, Dirk Peeters, Lydia Peeters, Fatma Pehlivan, Jan Peumans, Els Robeyns, Jan
Roegiers, Tinne Rombouts, Ludo Sannen, Katrien Schryvers, Herman Schueremans, Willy
Segers, Griet Smaers, Helga Stevens, Valerie Taeldeman, Bart Tommelein, Güler Turan,
Marc Van de Vijver, Koen Van den Heuvel, Luckas Van Der Taelen, Kris Van Dijck,
Christian Van Eyken, Bart Van Malderen, Dirk Van Mechelen, Eric Van Rompuy, Sas van
Rouveroij, Mercedes Van Volcem, Wilfried Vandaele, Marc Vanden Bussche, Marleen
Vanderpoorten, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Filip
Watteeuw, Veli Yüksel
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ONTHOUDING:

Patricia De Waele

■ 

Stemming nr. 5:

JA-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Ann Brusseel, Karlos Callens, Ludwig Caluwé, Vera
Celis, Patricia Ceysens, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, John Crombez, Philippe
De Coene, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Marnic De
Meulemeester, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Gwenny De Vroe, Else De
Wachter, Carl Decaluwe, Kathleen Deckx, Tom Dehaene, Lieven Dehandschutter, Paul
Delva, Mark Demesmaeker, Steve D'Hulster, Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine
Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Sven Gatz, Peter Gysbrechts, Veerle Heeren,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies
Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Marino Keulen, Jan Laurys, Marcel Logist,
Chokri Mahassine, Bart Martens, Fientje Moerman, Lydia Peeters, Fatma Pehlivan, Jan
Peumans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Ludo Sannen, Katrien Schryvers,
Herman Schueremans, Willy Segers, Griet Smaers, Helga Stevens, Valerie Taeldeman, Bart
Tommelein, Güler Turan, Marc Van de Vijver, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck,
Christian Van Eyken, Bart Van Malderen, Dirk Van Mechelen, Eric Van Rompuy, Sas van
Rouveroij, Mercedes Van Volcem, Wilfried Vandaele, Marc Vanden Bussche, Marleen
Vanderpoorten, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Johan Verstreken, Veli Yüksel

NEEN-stemmen:

Bart Caron, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters, Luckas Van Der Taelen, Filip Watteeuw

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Frank Creyelman, Patricia De
Waele, Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Pieter Huybrechts, Chris Janssens, Katleen Martens,
Jan Penris, Peter Reekmans, Stefaan Sintobin, Felix Strackx, Wim Van Dijck, Joris Van
Hauthem, Karim Van Overmeire, Gerda Van Steenberge, Lode Vereeck, Christian
Verougstraete, Jurgen Verstrepen, Mieke Vogels, Ulla Werbrouck, Wim Wienen

■ 

Stemming nr. 6:

JA-stemmen:

Ann Brusseel, Karlos Callens, Patricia Ceysens, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop,
Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Gwenny De Vroe, Sven Gatz, Peter
Gysbrechts, Marino Keulen, Fientje Moerman, Lydia Peeters, Herman Schueremans, Bart
Tommelein, Dirk Van Mechelen, Sas van Rouveroij, Mercedes Van Volcem, Marc Vanden
Bussche, Marleen Vanderpoorten

NEEN-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Ludwig Caluwé,
Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, Frank Creyelman, John Crombez,
Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De Meyer, Mia De Vits, Else De
Wachter, Carl Decaluwe, Johan Deckmyn, Kathleen Deckx, Tom Dehaene, Lieven
Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Filip Dewinter, Steve D'Hulster, Matthias
Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Veerle Heeren,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Pieter Huybrechts,
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Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Chris Janssens, Patrick Janssens, Ward Kennes, Jan
Laurys, Marcel Logist, Chokri Mahassine, Bart Martens, Katleen Martens, Fatma Pehlivan,
Jan Penris, Jan Peumans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Ludo Sannen, Katrien
Schryvers, Willy Segers, Stefaan Sintobin, Griet Smaers, Helga Stevens, Felix Strackx,
Valerie Taeldeman, Güler Turan, Marc Van de Vijver, Koen Van den Heuvel, Kris Van
Dijck, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Bart Van Malderen, Eric Van Rompuy, Gerda
Van Steenberge, Wilfried Vandaele, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Christian
Verougstraete, Johan Verstreken, Wim Wienen, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Bart Caron, Patricia De Waele, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters,
Peter Reekmans, Luckas Van Der Taelen, Christian Van Eyken, Karim Van Overmeire, Lode
Vereeck, Jurgen Verstrepen, Mieke Vogels, Filip Watteeuw, Ulla Werbrouck

■ 

Stemming nr. 7:

JA-stemmen:

Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Frank Creyelman, Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Pieter
Huybrechts, Chris Janssens, Katleen Martens, Jan Penris, Stefaan Sintobin, Felix Strackx,
Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire, Gerda Van Steenberge,
Christian Verougstraete, Wim Wienen

NEEN-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Ludwig Caluwé, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja
Claes, Griet Coppé, John Crombez, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De
Meyer, Mia De Vits, Else De Wachter, Carl Decaluwe, Kathleen Deckx, Tom Dehaene,
Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Steve D'Hulster, Matthias
Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Veerle Heeren,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies
Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Jan Laurys, Marcel Logist, Chokri
Mahassine, Bart Martens, Fatma Pehlivan, Jan Peumans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne
Rombouts, Ludo Sannen, Katrien Schryvers, Willy Segers, Griet Smaers, Helga Stevens,
Valerie Taeldeman, Güler Turan, Marc Van de Vijver, Koen Van den Heuvel, Kris Van
Dijck, Christian Van Eyken, Bart Van Malderen, Eric Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jan
Verfaillie, Goedele Vermeiren, Johan Verstreken, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Ann Brusseel, Karlos Callens, Bart Caron, Patricia Ceysens, Jean-
Jacques De Gucht, Irina De Knop, Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Gwenny De
Vroe, Patricia De Waele, Sven Gatz, Peter Gysbrechts, Marino Keulen, Elisabeth Meuleman,
Fientje Moerman, Dirk Peeters, Lydia Peeters, Peter Reekmans, Herman Schueremans, Bart
Tommelein, Luckas Van Der Taelen, Dirk Van Mechelen, Sas van Rouveroij, Mercedes Van
Volcem, Marc Vanden Bussche, Marleen Vanderpoorten, Lode Vereeck, Jurgen Verstrepen,
Mieke Vogels, Filip Watteeuw, Ulla Werbrouck

■ 

Stemming nr. 8:

JA-stemmen:

Boudewijn Bouckaert, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Frank Creyelman, Johan Deckmyn,
Filip Dewinter, Pieter Huybrechts, Chris Janssens, Katleen Martens, Jan Penris, Peter
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Reekmans, Stefaan Sintobin, Felix Strackx, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Karim Van
Overmeire, Gerda Van Steenberge, Lode Vereeck, Christian Verougstraete, Jurgen
Verstrepen, Ulla Werbrouck, Wim Wienen

NEEN-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Ludwig Caluwé, Bart Caron, Vera Celis, Lode
Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, John Crombez, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt
De Loor, Jos De Meyer, Mia De Vits, Else De Wachter, Carl Decaluwe, Tom Dehaene,
Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Steve D'Hulster, Matthias
Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Veerle Heeren,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies
Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Jan Laurys, Marcel Logist, Chokri
Mahassine, Bart Martens, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters, Fatma Pehlivan, Jan Peumans,
Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Ludo Sannen, Katrien Schryvers, Willy Segers,
Griet Smaers, Helga Stevens, Valerie Taeldeman, Güler Turan, Marc Van de Vijver, Koen
Van den Heuvel, Luckas Van Der Taelen, Kris Van Dijck, Christian Van Eyken, Bart Van
Malderen, Eric Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Johan
Verstreken, Mieke Vogels, Filip Watteeuw, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Ann Brusseel, Karlos Callens, Patricia Ceysens, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop,
Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Gwenny De Vroe, Patricia De Waele, Sven
Gatz, Peter Gysbrechts, Marino Keulen, Fientje Moerman, Lydia Peeters, Herman
Schueremans, Bart Tommelein, Dirk Van Mechelen, Sas van Rouveroij, Mercedes Van
Volcem, Marc Vanden Bussche, Marleen Vanderpoorten

■ 

Stemming nr. 9:

JA-stemmen:

Boudewijn Bouckaert, Ann Brusseel, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Karlos Callens,
Patricia Ceysens, Frank Creyelman, Jean-Jacques De Gucht, Marnic De Meulemeester,
Annick De Ridder, Gwenny De Vroe, Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Sven Gatz, Peter
Gysbrechts, Pieter Huybrechts, Chris Janssens, Marino Keulen, Katleen Martens, Fientje
Moerman, Lydia Peeters, Jan Penris, Peter Reekmans, Herman Schueremans, Stefaan
Sintobin, Felix Strackx, Bart Tommelein, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Dirk Van
Mechelen, Karim Van Overmeire, Sas van Rouveroij, Gerda Van Steenberge, Mercedes Van
Volcem, Marc Vanden Bussche, Marleen Vanderpoorten, Lode Vereeck, Christian
Verougstraete, Jurgen Verstrepen, Ulla Werbrouck, Wim Wienen

NEEN-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Ludwig Caluwé, Bart Caron, Vera Celis, Lode
Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, John Crombez, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt
De Loor, Jos De Meyer, Mia De Vits, Else De Wachter, Carl Decaluwe, Tom Dehaene,
Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Steve D'Hulster, Matthias
Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Veerle Heeren,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies
Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Jan Laurys, Marcel Logist, Chokri
Mahassine, Bart Martens, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters, Fatma Pehlivan, Jan Peumans,
Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Ludo Sannen, Katrien Schryvers, Willy Segers,
Griet Smaers, Helga Stevens, Valerie Taeldeman, Güler Turan, Marc Van de Vijver, Koen
Van den Heuvel, Luckas Van Der Taelen, Kris Van Dijck, Christian Van Eyken, Bart Van
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Malderen, Eric Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Johan
Verstreken, Mieke Vogels, Filip Watteeuw, Veli Yüksel

ONTHOUDING:

Patricia De Waele

■ 

Stemming nr. 10:

JA-stemmen:

Ann Brusseel, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Karlos Callens, Patricia Ceysens, Frank
Creyelman, Jean-Jacques De Gucht, Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Gwenny
De Vroe, Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Sven Gatz, Peter Gysbrechts, Pieter Huybrechts,
Chris Janssens, Marino Keulen, Katleen Martens, Fientje Moerman, Lydia Peeters, Jan
Penris, Peter Reekmans, Herman Schueremans, Stefaan Sintobin, Felix Strackx, Bart
Tommelein, Wim Van Dijck, Christian Van Eyken, Joris Van Hauthem, Dirk Van Mechelen,
Karim Van Overmeire, Sas van Rouveroij, Gerda Van Steenberge, Mercedes Van Volcem,
Marc Vanden Bussche, Marleen Vanderpoorten, Lode Vereeck, Christian Verougstraete,
Jurgen Verstrepen, Ulla Werbrouck, Wim Wienen

NEEN-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Ludwig Caluwé, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja
Claes, Griet Coppé, John Crombez, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De
Meyer, Mia De Vits, Else De Wachter, Carl Decaluwe, Tom Dehaene, Lieven
Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Steve D'Hulster, Matthias Diependaele,
Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Veerle Heeren, Kathleen
Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies Jans,
Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Jan Laurys, Marcel Logist, Chokri Mahassine,
Bart Martens, Fatma Pehlivan, Jan Peumans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts,
Ludo Sannen, Katrien Schryvers, Willy Segers, Griet Smaers, Helga Stevens, Valerie
Taeldeman, Güler Turan, Marc Van de Vijver, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Bart
Van Malderen, Eric Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren,
Johan Verstreken, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Bart Caron, Patricia De Waele, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters,
Luckas Van Der Taelen, Mieke Vogels, Filip Watteeuw

■ 

Stemming nr. 11:

JA-stemmen:

Bart Caron, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters, Luckas Van Der Taelen, Filip Watteeuw

NEEN-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Boudewijn Bouckaert, Karin Brouwers, Ludwig Caluwé, Vera Celis,
Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, John Crombez, Philippe De Coene, Dirk de Kort,
Kurt De Loor, Jos De Meyer, Mia De Vits, Else De Wachter, Patricia De Waele, Carl
Decaluwe, Tom Dehaene, Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Steve
D'Hulster, Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy
Franssen, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle
Hostekint, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Jan Laurys,
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Marcel Logist, Chokri Mahassine, Bart Martens, Fatma Pehlivan, Jan Peumans, Peter
Reekmans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Ludo Sannen, Katrien Schryvers,
Willy Segers, Griet Smaers, Helga Stevens, Valerie Taeldeman, Güler Turan, Marc Van de
Vijver, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Bart Van Malderen, Eric Van Rompuy,
Wilfried Vandaele, Lode Vereeck, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Johan Verstreken,
Jurgen Verstrepen, Ulla Werbrouck, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Ann Brusseel, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Karlos Callens, Patricia Ceysens, Frank
Creyelman, Jean-Jacques De Gucht, Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Gwenny
De Vroe, Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Sven Gatz, Peter Gysbrechts, Pieter Huybrechts,
Chris Janssens, Marino Keulen, Katleen Martens, Fientje Moerman, Lydia Peeters, Jan
Penris, Herman Schueremans, Stefaan Sintobin, Felix Strackx, Bart Tommelein, Wim Van
Dijck, Christian Van Eyken, Joris Van Hauthem, Dirk Van Mechelen, Karim Van Overmeire,
Sas van Rouveroij, Gerda Van Steenberge, Mercedes Van Volcem, Marc Vanden Bussche,
Marleen Vanderpoorten, Christian Verougstraete, Mieke Vogels, Wim Wienen

■ 

Stemming nr. 12:

JA-stemmen:

Boudewijn Bouckaert, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Johan Deckmyn, Filip Dewinter,
Pieter Huybrechts, Chris Janssens, Katleen Martens, Jan Penris, Peter Reekmans, Stefaan
Sintobin, Felix Strackx, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire, Gerda
Van Steenberge, Lode Vereeck, Christian Verougstraete, Jurgen Verstrepen, Ulla Werbrouck,
Wim Wienen

NEEN-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Ludwig Caluwé, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja
Claes, Griet Coppé, John Crombez, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De
Meyer, Mia De Vits, Else De Wachter, Carl Decaluwe, Tom Dehaene, Lieven
Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Steve D'Hulster, Matthias Diependaele,
Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Veerle Heeren, Kathleen
Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies Jans,
Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Jan Laurys, Marcel Logist, Chokri Mahassine,
Bart Martens, Fatma Pehlivan, Jan Peumans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts,
Ludo Sannen, Katrien Schryvers, Willy Segers, Griet Smaers, Helga Stevens, Valerie
Taeldeman, Güler Turan, Marc Van de Vijver, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck,
Christian Van Eyken, Bart Van Malderen, Eric Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jan
Verfaillie, Goedele Vermeiren, Johan Verstreken, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Ann Brusseel, Karlos Callens, Bart Caron, Patricia Ceysens, Jean-Jacques De Gucht, Irina De
Knop, Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Gwenny De Vroe, Patricia De Waele,
Sven Gatz, Peter Gysbrechts, Marino Keulen, Elisabeth Meuleman, Fientje Moerman, Dirk
Peeters, Lydia Peeters, Herman Schueremans, Bart Tommelein, Luckas Van Der Taelen, Dirk
Van Mechelen, Sas van Rouveroij, Mercedes Van Volcem, Marc Vanden Bussche, Marleen
Vanderpoorten, Mieke Vogels, Filip Watteeuw

■ 
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Stemming nr. 13:

JA-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Ludwig Caluwé,
Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, Frank Creyelman, John Crombez,
Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De Meyer, Mia De Vits, Else De
Wachter, Carl Decaluwe, Johan Deckmyn, Tom Dehaene, Lieven Dehandschutter, Paul
Delva, Mark Demesmaeker, Filip Dewinter, Steve D'Hulster, Matthias Diependaele, Jan
Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Veerle Heeren, Kathleen Helsen,
Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Pieter Huybrechts, Yamila Idrissi,
Lies Jans, Vera Jans, Chris Janssens, Patrick Janssens, Ward Kennes, Jan Laurys, Marcel
Logist, Chokri Mahassine, Bart Martens, Katleen Martens, Fatma Pehlivan, Jan Penris, Jan
Peumans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Ludo Sannen, Katrien Schryvers,
Willy Segers, Stefaan Sintobin, Griet Smaers, Helga Stevens, Felix Strackx, Valerie
Taeldeman, Güler Turan, Marc Van de Vijver, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Wim
Van Dijck, Joris Van Hauthem, Bart Van Malderen, Karim Van Overmeire, Eric Van
Rompuy, Gerda Van Steenberge, Wilfried Vandaele, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren,
Christian Verougstraete, Johan Verstreken, Wim Wienen, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Ann Brusseel, Karlos Callens, Bart Caron, Patricia Ceysens, Jean-
Jacques De Gucht, Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Gwenny De Vroe, Patricia
De Waele, Sven Gatz, Peter Gysbrechts, Marino Keulen, Elisabeth Meuleman, Fientje
Moerman, Dirk Peeters, Lydia Peeters, Peter Reekmans, Herman Schueremans, Bart
Tommelein, Luckas Van Der Taelen, Christian Van Eyken, Dirk Van Mechelen, Sas van
Rouveroij, Mercedes Van Volcem, Marc Vanden Bussche, Marleen Vanderpoorten, Lode
Vereeck, Jurgen Verstrepen, Mieke Vogels, Filip Watteeuw, Ulla Werbrouck

■ 

Stemming nr. 14:

JA-stemmen:

Ann Brusseel, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Karlos Callens, Patricia Ceysens, Frank
Creyelman, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Marnic De Meulemeester, Annick De
Ridder, Gwenny De Vroe, Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Sven Gatz, Peter Gysbrechts,
Pieter Huybrechts, Chris Janssens, Marino Keulen, Katleen Martens, Fientje Moerman, Lydia
Peeters, Jan Penris, Herman Schueremans, Stefaan Sintobin, Felix Strackx, Bart Tommelein,
Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Dirk Van Mechelen, Karim Van Overmeire, Sas van
Rouveroij, Gerda Van Steenberge, Mercedes Van Volcem, Marc Vanden Bussche, Marleen
Vanderpoorten, Christian Verougstraete, Wim Wienen

NEEN-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Ludwig Caluwé, Bart Caron, Vera Celis, Lode
Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, John Crombez, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt
De Loor, Jos De Meyer, Mia De Vits, Else De Wachter, Carl Decaluwe, Tom Dehaene,
Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Steve D'Hulster, Matthias
Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Veerle Heeren,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies
Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Jan Laurys, Marcel Logist, Chokri
Mahassine, Bart Martens, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters, Fatma Pehlivan, Jan Peumans,
Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Ludo Sannen, Katrien Schryvers, Willy Segers,
Griet Smaers, Helga Stevens, Valerie Taeldeman, Güler Turan, Marc Van de Vijver, Koen
Van den Heuvel, Luckas Van Der Taelen, Kris Van Dijck, Christian Van Eyken, Bart Van
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Malderen, Eric Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Johan
Verstreken, Mieke Vogels, Filip Watteeuw, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Patricia De Waele, Peter Reekmans, Lode Vereeck, Jurgen
Verstrepen, Ulla Werbrouck

■ 

Stemming nr. 15:

JA-stemmen:

Boudewijn Bouckaert, Ann Brusseel, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Karlos Callens,
Patricia Ceysens, Frank Creyelman, Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Marnic De
Meulemeester, Annick De Ridder, Gwenny De Vroe, Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Sven
Gatz, Peter Gysbrechts, Pieter Huybrechts, Chris Janssens, Marino Keulen, Katleen Martens,
Fientje Moerman, Lydia Peeters, Jan Penris, Peter Reekmans, Herman Schueremans, Stefaan
Sintobin, Felix Strackx, Bart Tommelein, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Dirk Van
Mechelen, Karim Van Overmeire, Sas van Rouveroij, Gerda Van Steenberge, Marc Vanden
Bussche, Marleen Vanderpoorten, Lode Vereeck, Christian Verougstraete, Jurgen Verstrepen,
Ulla Werbrouck, Wim Wienen

NEEN-stemmen:

Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Ludwig Caluwé, Bart Caron, Vera Celis, Lode
Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, John Crombez, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt
De Loor, Jos De Meyer, Mia De Vits, Else De Wachter, Carl Decaluwe, Tom Dehaene,
Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Mark Demesmaeker, Steve D'Hulster, Matthias
Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Veerle Heeren,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies
Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Jan Laurys, Marcel Logist, Chokri
Mahassine, Bart Martens, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters, Fatma Pehlivan, Jan Peumans,
Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Ludo Sannen, Katrien Schryvers, Willy Segers,
Griet Smaers, Helga Stevens, Valerie Taeldeman, Güler Turan, Marc Van de Vijver, Koen
Van den Heuvel, Luckas Van Der Taelen, Kris Van Dijck, Christian Van Eyken, Bart Van
Malderen, Eric Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Johan
Verstreken, Mieke Vogels, Filip Watteeuw, Veli Yüksel

ONTHOUDING:

Patricia De Waele

■ 
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