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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 29 
van 14 december 2005 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Benaming “Brussel” bij internationale betrekkingen   -   Initiatieven 
 
In het regeerakkoord staat letterlijk: “We versterken de aanwezigheid van Vlaanderen in Europa en de 
wereld. We plaatsen Vlaanderen op de wereldkaart, ontwikkelen een globaal politiek concept voor het 
Vlaams buitenlands beleid en investeren in de kwaliteit van ons internationaal optreden.” 
 
1. Als wordt gesproken over Vlaanderen, veronderstel ik dat de doelstellingen ook en vooral 

toegepast zullen worden op Brussel als hoofdstad van Vlaanderen. 
 

Ik stelde reeds in een vraag om uitleg dat we merken dat internationaal het gebruik van  
“Bruxelles” steeds meer gangbaar wordt (Handelingen C202 van 10 mei 2005, blz.27-30). 
 
Wat is de stand van zaken in dit dossier? Ik merk immers niet veel verschil op het terrein: de 
Duitse Spoorwegen gebruiken nog steeds enkel “Bruxelles”, en ook de luchthaven van Tenerife 
gebruikt enkel het Franstalige “Bruxelles”. 
 
Welke initiatieven nam de minister om dit te verhelpen? 
 

2. Verder is er het feit dat de Franse Gemeenschap zich in het buitenland systematisch manifesteert 
als Communauté Bruxelles-Wallonie. Dat wekt de indruk dat Vlaanderen in Brussel geen enkele 
bevoegdheid meer heeft en dat Brussel een eentalig Frans gebied is. Mevrouw Arena had het een 
tijdje geleden in de pers over: “les deux régions francophones.” 
 
De benaming Communauté Bruxelles-Wallonie is in strijd met de federale structuur van dit land 
en met artikel 2 en 3 van de Grondwet. 
 
Is dit probleem aangekaart op het Overlegcomité? En op de Interministeriële Conferentie 
Buitenlands Beleid (ICBB)? 
 
Welke stappen heeft de minister reeds ondernomen tegen het systematisch gebruik van de 
benaming Communauté Bruxelles-Wallonie? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 29 van 14 december 2005 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
1. Ik kan u verzekeren dat alle mogelijke middelen worden aangewend om onze identiteit en de 

band met Brussel te benadrukken. Als we Vlaanderen op de kaart willen zetten, dan ook vanuit 
het besef dat Brussel ons venster op de wereld is. 

 
Ik draag er eerst en vooral systematisch zorg voor om als minister van Buitenlands Beleid bij 
alle contacten met ambassadeurs, presidenten en ministers uit het buitenland de Vlaamse 
identiteit en de band met Brussel te promoten.  

 
Bovendien worden vanuit de Vlaamse administratie verschillende andere communicatie-
middelen ingezet, waarbij Brussel telkens wordt vermeld als hoofdstad van Vlaanderen. 

 
In anderstalige brochures van de Vlaamse overheid wordt systematisch de naam Brussel 
gebruikt. De regel is dat eerst de Nederlandstalige benaming wordt gebruikt en tussen haakjes 
de vertaling. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de recente viertalige CD-rom ‘Vlaanderen 
doorgelicht’.  
Dat geldt eveneens voor de brochure ‘Open Vlaanderen’ die wordt verspreid in vijf talen, 
namelijk in het Nederlands, het Frans, het Engels, het Duits en het Spaans.  

 
In de brochure ‘Vlaanderen-Structuur en instellingen’ wordt bovendien op de pagina’s zes en 
zeven ingezoomd op Brussel en de reden waarom we Brussel hebben gekozen als hoofdstad. 
Ook deze brochure wordt in vijf talen verspreid. 

 
De webstek flanders.be is uitdrukkelijk gericht op een buitenlands publiek. De bezoekers 
ervan kunnen duidelijk zien dat Brussel de hoofdstad is van Vlaanderen. 

 
In de campagnes van Toerisme Vlaanderen wordt Brussel bestempeld als de toegangspoort tot 
Vlaanderen en gepromoot als één van onze kunststeden. Veel mensen komen Vlaanderen 
binnen via Brussel. Ook Toerisme Vlaanderen is dus bezig met het bekendmaken in het 
buitenland van de band tussen Vlaanderen en Brussel. 

 
Wat het gebruik van de benaming ‘Bruxelles’ betreft, kunnen we uiteraard buitenlandse 
persagentschappen, instellingen en bedrijven niet verplichten om een andere benaming te 
gebruiken. We kunnen hen wel goed informeren. 
 
Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VEVA) heeft eveneens de opdracht om  (o.a.) 
de relaties met andere deelstaten, lidstaten en regionale vertegenwoordigingen in Brussel uit te 
bouwen. Ook met de Europese instellingen in Brussel zullen contacten worden gelegd. 

 
2.  Ik kan u meedelen dat het gebruik van de term “Communauté Wallonie-Bruxelles” door de 

Franse Gemeenschap ook bij de Vlaamse regering heel wat ongenoegen oproept. De benaming 
“Communauté Wallonie-Bruxelles” is immers niet conform de grondwet. Zij versterkt zowel 
in binnen- als in buitenland de verkeerde indruk als zouden Brussel en het Waalse Gewest een 
territoriale eenheid vormen, Brussel een ééntalig (Franstalig) gewest zou zijn en Vlaanderen 
geen bevoegdheid zou hebben in Brussel. Zij ontkent dus de realiteit dat er 'een 
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onlosmakelijke institutionele band tussen Vlaanderen en Brussel' bestaat en Brussel de 
hoofdstad is van Vlaanderen. De term impliceert eveneens een negatie van de Duitstalige 
Gemeenschap. 

 
De vorige minister-president Bart Somers heeft de kwestie in augustus 2003 rechtstreeks per 
brief aangekaart bij zijn Franstalige collega’s. De minister-president van de Franse 
Gemeenschap liet in de media weten niet te zullen ingaan op die vraag. 

 
Het gebruik van de terminologie ‘Communauté Wallonie-Bruxelles’ kwam vorig jaar 
eveneens aan bod ter gelegenheid van een overleg tussen minister van Buitenlandse Zaken 
Karel De Gucht, de Vlaamse minister-president en ikzelf. Karel De Gucht heeft toen alvast 
toegezegd dat, met name in de communicatie in en naar het buitenland, de federale diensten 
een constitutioneel correcte beeldvorming zullen gebruiken, m.b.t. het federale België. De 
Vlaamse minister-president heeft in opvolging van deze afspraak dit nog eens bevestigd in een 
brief aan premier Verhofstadt met een kopie aan minister De Gucht.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 30 
van 14 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vlaamse Gemeenschap   -   Sponsoring 
 
De Vlaamse Gemeenschap of haar Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) zijn vaak sponsor van 
evenementen, sociale en culturele manifestaties. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de sponsoringsprojecten die onder zijn/haar beleidsdo-
 mein vallen? 
 
2. Om welke vorm van sponsoring gaat het en voor welk bedrag? 
 
3. Welke criteria worden gehanteerd om al dan niet projecten te sponsoren? 
 
4. Op welke manier worden deze sponsoringsprojecten geëvalueerd? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 21, Moerman nr.22, Vanden-

broucke nr. 50, Vervotte nr. 58, Van Mechelen nr. 53, Anciaux nr. 34, Bourgeois nr. 30, Peeters 
nr. 167, Keulen nr. 51, Van Brempt nr. 45). 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 30 van 14 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Minister-president Leterme zal een gecoördineerd antwoord op deze vraag geven. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 31 
van 14 december 2005 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Radio Vlaanderen Internationaal   -   Ontvangst 
 
Reeds herhaaldelijk ontving ik heel wat klachten van Vlaamse luisteraars die in het buitenland Radio 
Vlaanderen Internationaal (RVI) willen ontvangen. Op heel wat plaatsen blijkt de ontvangst bar slecht 
tot zelfs helemaal onmogelijk te zijn. Blijkbaar zou de slechte ontvangst het gevolg zijn van een nieuw 
uitzendschema. 
 
Tevens werd mij gemeld dat een vermindering van de budgetten van RVI ertoe heeft geleid dat niet 
alleen het aantal uitzendingen, maar ook de uitzendkracht van RVI verminderd werd. 
 
1. Kan de minister meedelen welke redenen aan de basis liggen van de slechte en gebrekkige 

ontvangst van RVI in het buitenland? 
 
2. Welke maatregelen worden getroffen om dit te verhelpen? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 31 van 14 december 2005 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Met betrekking tot uw vraag ontving ik van de VRT het volgende antwoord:  
 
Achtergrond:   
 
RVi heeft sinds 27 maart 2005 een hernieuwde invulling van zijn programmaschema en een nieuw 
uitzendschema. 
 
De hervorming ligt in de lijn van de beheersovereenkomst: “RVi zal zich losmaken van zijn 
exclusieve radio-opdracht en zich profileren als een toegang via internettechnologie tot de informatie 
over Vlaanderen. RVi wordt – of integreert zich in – een multimediaal (meertalig) venster op 
Vlaanderen met informatie (geluid, tekst en beeld) en een goed geselecteerd aanbod van wat de 
Vlaming in het buitenland of de buitenlander kan interesseren.” 
 
Het nieuwe schema van de Vlaamse Wereldomroep wil nieuwe mogelijkheden bieden voor de 
internationale mediagebruiker. 
 
Net zoals dat al enkele jaren het geval is, zendt RVi de klok rond uit op twee satellietkanalen: RVi 1 
en RVi 2, en dat zowel op Astra als op Hotbird.  
Nieuw is dat deze satellietkanalen beter “aangekleed” worden met een eigen signatuur.  
 
RVi 1 is het informatiekanaal, met een grote dosis overname van Radio 1, RVi 2 heeft een meer 
ontspannend karakter, met vooral overnames van Radio 2 en Radio Donna.  
 
Op verscheidene ogenblikken van de dag komt op elk van die kanalen het magazine “Vlaanderen 
Vandaag”, dat specifiek bestemd is voor de Vlaming in het buitenland. En met het oog op het 
anderstalige publiek wordt er ook een kort nieuwsbulletin in het Engels uitgezonden. 
  
Nieuw was  dat RVi 1 via de satelliet ook te horen zal zijn in Australië en Nieuw Zeeland (dat was 
sinds half 2004 al het geval bij wijze van experiment, maar dat is nu definitief), in Zuidelijk Afrika via 
een abonnement bij DStv, en ook vrij te ontvangen in Noord-Amerika.  
 
Verder is RVi 1 ook te ontvangen in Zuid-Amerika en grote delen van Azië en Afrika, maar 
afhankelijk van de plaats van ontvangst kan daar een grotere schotelontvanger voor nodig zijn. Een en 
ander is mogelijk geworden dank zij een akkoord met Radio Nederland Wereldomroep en de 
Nederlands-Vlaamse tv-zender BVN. 
 
Waar satellietontvangst in de eerste plaats bedoeld is voor mensen met een zo goed als vast verblijf in 
het buitenland, mikt RVi voor de toerist in Europa op kortegolf ontvangst. De beperking tot Europa is 
ingegeven door het feit dat de grote meerderheid van de Vlaamse toeristen daar heen gaat. Die toerist 
kan rekenen op 2 uur “Vlaanderen Vandaag” ‘s ochtends en ’s avonds (telkens een  eerste uur richting 
Zuidoost en een tweede richting Zuidwest). Met het laatste nieuws uit Brussel, op maandag en 
donderdag een Europees weerpraatje, en allerlei nuttige info voor Vlamingen in het buitenland. 
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Op de middengolf is RVi 1 vanaf 27 maart te horen in een straal tot maximum 1000 km rond 
Brussel,op 1512 kHz (verste bereik als het donker is).  
 
Wat het internet betreft is www.rvi.be grondig vernieuwd, met al het nieuws van vrtnieuws.net. Het is 
een gebruiksvriendelijker forum geworden waar een pak leuke en nuttige dingen te vinden zijn voor de 
Vlaming in het buitenland, en voor mensen die belangstelling hebben voor wat er buiten onze grenzen 
omgaat. Dat alles aangevuld met redactionele bijdragen van de RVi-redactie, en handige instrumenten, 
zoals internationale maten en gewichten, de tijd elders in de wereld, wisselkoersen, internationale 
weerverwachtingen, en links naar allerlei Vlaamse en Belgische instanties. En natuurlijk de RVi 
livestream, en diverse radioprogramma’s op aanvraag.  
 
Gezien de wereldwijde verspreiding van het www verzorgt de VRT informatie over Vlaanderen in het 
Engels, Frans en Duits via het internet. De VRT wil met dat vernieuwde aanbod anderstaligen in 
België en in het buitenland een nog beter en ruimer zicht geven op Vlaanderen. “Wat gebeurt er in 
Vlaanderen en wat leeft er in Vlaanderen,” wordt daarbij de invalshoek, met oog voor politiek, 
economie, maatschappelijke thema’s, cultuur, sport, …  
 
Om die ambitie waar te maken heeft vrtnieuws.net drie nieuwe rubrieken in het Engels, Frans en 
Duits. De gebruiker kan deze rubrieken rechtstreeks raadplegen via www.flandersnews.be, 
www.flandreinfo.be en www.flanderninfo.be. Ook rvi.be biedt een link aan naar de anderstalige 
pagina’s. 
 
De Engelse redactie blijft ook een audiobulletin in het Engels verzorgen, dat behalve via het internet 
ook wordt uitgezonden via RVi 1. 
 
Met het oog op het nieuwe aanbod vinden de anderstalige redacties voortaan onderdak bij de on-
lineredactie van de VRT.  
 
De VRT is ervan overtuigd dat hij met zijn nieuwe aanpak de verschillende doelgroepen nog beter 
bedient dan voorheen:  
- voor Vlamingen met een (zo goed als vast) verblijf in het buitenland een beter verzorgd aanbod via 
de satelliet; 
- voor wie toegang heeft tot het internet een handiger, meer gebruiksvriendelijke website; 
- voor de toerist in Europa een gericht aanbod via kortegolf; 
- voor het anderstalige publiek een ruimer aanbod in Engels, Frans en Duits via het internet, plus info 
in het Engels via de radio. 
 
Deze koerswijziging van RVi zal dit jaar geëvalueerd worden om te achterhalen hoe luisteraars deze 
koerswijziging ervaren, en hoe Vlamingen in West- en Midden-Afrika beter kunnen worden bereikt. 
 
1.  Welke redenen kunnen aan de basis liggen van slechte of gebrekkige ontvangst?  
 
A. Uitzendingen via kortegolf (KG) zijn nooit van een hoge kwaliteit. Dit heeft te maken met de wijze 

waarop de golven tot bij de luisteraar komen, namelijk door terug te kaatsen op een laag in de 
atmosfeer. Deze laag is geen perfecte spiegel: de laag is niet egaal en schommelt in functie van de 
tijd. Het niveau van de ontvangst schommelt dan ook sterk (fading). (1e bron van storing) 
 
De ether wordt gedeeld door alle landen die via de KG uitzenden. Tijdens een internationale 
conferentie om de zes maanden wordt geprobeerd een zo goed mogelijke verdeling van de 
frequenties onder alle deelnemers te bereiken zodat de ene uitzending de andere niet stoort. Maar 
uitzendingen bereiken soms gebieden die niet gepland waren door het mechanisme van 
terugkaatsing zoals hierboven beschreven. Hierdoor zijn dan in het ontvangstgebied twee zenders 
op dezelfde frequentie te ontvangen waarbij de ene de andere natuurlijk stoort. Momenteel zitten 
we in een periode van zeer lage zonneactiviteit. Dit heeft tot gevolg dat hogere frequentiebanden 
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niet meer geschikt zijn en de verschillende omroepen in een beperkter frequentiegebied worden 
samengedrongen. (2e bron van storing) 
 
De KG-uitzendingen gebeuren met amplitudemodulatie. Deze modulatievorm is gevoelig voor 
lokale storingen: onweer, motoren, hoogspanningsleidingen kunnen de ontvangst storen. (3e bron 
van storing) 

 
B. De uitzendingen die bestemd zijn voor het westen van het doelgebied, gebeuren vanuit Groot-

Brittannië, deze voor het oosten vanuit Rusland. Hierdoor volgen de uitzendingen een noord-zuid-
traject en niet een west-oost-traject. Dit is gezien het mechanisme van terugkaatsing een technisch 
betere oplossing dan uit te zenden van op één plaats voor beide gebieden. De zendplaats en het 
doelgebied zitten dan ongeveer in dezelfde tijdszone. De uitzendkracht vanuit Groot-Brittannië is 
niet gewijzigd sinds de hervorming, de uitzendingkracht vanuit Rusland is zeer licht verhoogd 
sinds het winterseizoen van 2005-2006 van 250 naar 400 kW. Voor het komende zomerseizoen zal 
de zendkracht vanuit Rusland ’s morgens 400 kW zijn  en 250 kW ’s avonds. 

 
C. Tweemaal per jaar verandert het zendschema van de KG-uitzendingen. Dit heeft te maken met 

schommelingen in de weerkaatsende laag die zowel seizoensgebonden zijn als een 11-jarige cyclus 
doorlopen, als met wijzigingen in de wensen van de omroepen. Hieronder gaat het laatste schema 
voor de hervorming en het huidige schema. 

 
(Frequenties in kHz) 
Winter 2004 

Zone A noord en 
centraal 
Europa 

  Zone B zuidwest 
Europa 

  Zone C zuidoost 
Europa 

07:00-
07:30 

9925 
  

09:00-
09:30 

9590 
  

07:00-
07:30 

5965 

07:30-
08:00 

9925 
  

09:30-
10:00 

9590 
  

07:30-
08:00 

5965 

08:00-
08:30 

15195 
  

13:00-
13:30 

13690 
  

08:00-
08:30 

5965 

08:30-
09:00 

15195 
  

15:00-
18:00 

13690 
  

08:30-
09:00 

5965 

09:00-
09:30 

15195 
  

19:00-
19:30 

15230 
  

20:00-
20:30 

5910 

09:30-
10:00 

15195 
  

19:30-
20:00 

15230 
  

20:30-
21:00 

5910 

13:00-
13:30 

15195 
  

20:00-
20:30 

15230 
      

15:00-
18:00 

13800 
  

20:30-
21:00 

15230 
      

20:00-
20:30 

7490 
  

22:00-
22:30 

5960 
      

20:30-
21:00 

7490 
  

22:30-
23:00 

5960 
      

20:00-
22:00 

5985 
            

22:00-
22:30 

7490 
            

22:30-
23:00 

7490 
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Winter 2005 
Zone A zuidwest 

Europa 
  Zone B zuidoost 

Europa 
09:00-10:00 9790   08:00-09:00 13740 

20:00-21:00 6040   19:00-20:00 6205 
 

2. Welke maatregelen worden getroffen om dit te verhelpen?  
 
De mindere ontvangst in bepaalde gebieden is dus te wijten aan omstandigheden extern aan VRT’s 
wil. De VRT zendt steeds uit met de vermogens en de frequenties die hem is toebedeeld. De VRT 
kan dan ook niet dadelijk maatregelen nemen om de ontvangst overal te optimaliseren.  
  
De ether wordt gedeeld door alle landen die via de KG uitzenden. Tijdens een internationale 
conferentie om de zes maanden wordt geprobeerd een zo goed mogelijke verdeling van de 
frequenties onder alle deelnemers te bereiken zodat de ene uitzending de andere niet stoort. 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -517- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 33 
van 20 december 2005 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking   -   Subsidiëring VTE 
 
Er heerst momenteel onduidelijkheid bij een aantal gemeentebesturen omtrent het al dan niet bestaan 
van de mogelijkheid om, binnen het convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, ook een 
voltijds equivalent medewerker te laten subsidiëren. 
 
In het decreet stond als voorwaarde om toe te treden tot het convenant directe samenwerking dat de 
gemeente over één voltijds equivalent moet beschikken voor het eind van de drie jaar. 
 
Het uitvoeringsbesluit lijkt echter alleen nog over een voltijds personeelslid te spreken. 
 
Een dergelijke verenging van het decreet via de uitvoeringsbesluiten is veeleer ongebruikelijk. Het 
lijkt dus zo dat twee halftijdse ambtenaren, of andere combinaties, niet subsidieerbaar zijn. 
 
1. Erkent de minister deze tegenspraak? 
 
2. Ziet hij een oplossing voor die gemeentebesturen welke zich op het decreet baseerden en de vol-
 tijdse equivalent over meerdere personeelsleden willen spreiden? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 33 van 20 december 2005 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
1. Het klopt dat artikel 5 van het decreet spreekt over “een voltijds equivalent”. Het 

uitvoeringsbesluit daarentegen spreekt in artikel 5 over een “voltijds personeelslid”. Dat betekent 
echter niet automatisch dat gewag kan worden gemaakt van tegenspraak. 
  

2. De artikelen 4 en 5 van het decreet regelen immers enkel de voorwaarden of de criteria waaraan 
gemeenten moeten voldoen om een convenant te sluiten. Aan deze criteria  koppelt het decreet 
geen subsidiebelofte. Alleen het uitvoeringsbesluit bepaalt de criteria voor de betoelaging van 
personeel dat door de gemeenten wordt ingeschakeld in de uitvoering van het convenant. Het geeft 
daarmee uitvoering aan de artikelen 16 en 17 van het decreet. 
 

3. In het uitvoeringsbesluit werd inderdaad geopteerd om maximum één personeelslid (met dus als 
maximum één voltijds personeelslid) gelast met ontwikkelingssamenwerking te subsidiëren. Dit 
om eenvoud te bevorderen en versnippering tegen te gaan. De bepaling geldt overigens uitsluitend 
voor gemeenten die een zusterband willen aangaan met een gemeente in het Zuiden. Ervaring leert 
dat een goede en eenduidige communicatie tussen beide gemeentebesturen daarbij cruciaal is voor 
het welslagen van deze stedenband. Veel Vlaamse gemeenten dringen daarom zelf aan op één 
vaste contactpersoon in het Zuiden. Het uitvoeringsbesluit wil de gemeenten in het Noorden 
aansporen om zelf ook maximaal te opteren voor één herkenbaar en beschikbaar aanspreekpunt. 
 

4. Tot op heden heeft geen enkel gemeentebestuur omwille van de bepaling in artikel 5 van het 
uitvoeringsbesluit een aangeboden convenant geweigerd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
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Vraag nr. 34 
van 20 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Toeristische brochure   -   “Belgische” kust 
 
Voor mij ligt een brochure, blijkbaar uitgaande van Toerisme Vlaanderen, die in de regio Parijs als 
bijlage van een aantal bladen werd bedeeld met de titel: “Trois façons de découvrir la côte belge”. 
 
Ik meen nochtans te hebben begrepen dat het de bedoeling was van het beleid om onze kust voortaan 
als Vlaamse Kust te promoten, ook in het buitenland. 
 
Kan de minister dat bevestigen? 
 
Hoe verklaart hij dan initiatieven zoals hierboven beschreven? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 34 van 20 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De brochure waar de vraagsteller naar verwijst, is géén uitgave van Toerisme Vlaanderen, maar het 
resultaat van een gemeenschappelijk opgezette promotie-actie, waarbij Toerisme Vlaanderen, het West-
Vlaams provinciebedrijf voor toerisme Westtoer én de Franse bladen Top Santé en Mode & Traveaux 
optraden als partners.  De brochure was een bijlage bij laatstgenoemde bladen.  Typisch voor dit soort 
acties is dat het niet gaat om een puur commerciële aankoop van ruimte.  Het medium is en blijft de 
verantwoordelijke uitgever. 
 
Voor de benamingen van de Vlaamse kust die bij het opzetten van buitenlandse promotieacties door 
Toerisme Vlaanderen worden gehanteerd, verwijs ik naar het antwoord dat ik heb gegeven op een 
schriftelijke vraag van collega Jan Loones (vraag van 15 oktober 2004, Bulletin van Vragen en 
Antwoorden van 16 december 2004).  Ik herhaal dat het mij als vanzelfsprekend is dat bij internationale 
bestemmingspromotie voor onze kust de benaming ‘Vlaamse’ kust wordt gebruikt.  
 
Specifiek met betrekking tot de kustpromotie voor de Franse markt stel ik vast dat in Frankrijk ook de 
benaming ‘la côte belge’ wordt gebruikt, ook door andere toeristische actoren zoals, bijvoorbeeld, 
Westtoer.  Dit omdat Frankrijk ook een eigen ‘Vlaamse’ kust heeft, namelijk in de regio Nord-Pas-de-
Calais.  Ik verwijs naar toeristische regiocommunicatie als “la Flandre Côte d’Opale”, gehanteerd door het 
Comité Départemental du Tourisme du Nord (met zetel in Rijsel) en aanduidingen als “Le Littoral des 
Dunes de Flandres” (de kustregio met toeristische pleisterplekken als Wissant, Calais, Grevelingen en 
Duinkerken).  
 
Ik stel vast dat Toerisme Vlaanderen, maar ook andere toeristische diensten, de benaming ‘Vlaamse’ en 
‘Belgische’ kust soms wisselend gebruiken.  Dit is wellicht mede verklaarbaar door het gebrek aan 
eenduidige beslissing die door de vorige Raad van Bestuur van de VOI Toerisme Vlaanderen werd 
genomen. 
 
Ik besef dat – zeker bij acties die ontstaan in samenwerkingsverbanden met anderen, én deels ook 
wanneer er sprake kan zijn van mogelijke verwarring (cf. het begrip ‘Vlaamse’ kust in Noord-Frankrijk) – 
er vooralsnog al eens wat pragmatisme om de hoek komt kijken. 
 
Voor wat de inbreng van Toerisme Vlaanderen betreft, is het mij duidelijk dat de totaal-koepel van de 
bestemmingspromotie van het agentschap zonder twijfel volledig dient te kaderen binnen de promotie van 
‘Vlaanderen’ als toeristische bestemming. 
 
Op mijn voorstel nam de Vlaamse regering het initiatief om te werken aan een duidelijke corporate 
identiteit voor het Vlaamse optreden in het buitenland. De Vlaamse regering wil op die manier éénduidig 
het (beeld)merk Vlaanderen uitdragen. Deze corporate identiteit en het nieuwe logo/beeldmerk zullen ook 
door Toerisme Vlaanderen worden gehanteerd bij de buitenlandpromotie van Vlaanderen, van de 
Vlaamse kunststeden, de Vlaamse kust, de Vlaamse groene regio’s. 
 
Bestaande communicatie-uitingen die niet stroken met deze nieuwe communicatie-strategie moeten op zo 
kort mogelijke termijn worden afgebouwd én integraal – dus in alle afgeleiden – worden vervangen door 
de nieuwe corporate identiteit die de Vlaamse overheid straks gaat hanteren.  
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Vraag nr. 35 
van 22 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlaamse economische vertegenwoordigers   -   Statuut 
 
De besprekingen over het statuut van de Vlaamse economische vertegenwoordigers en van de 
gemeenschapsattachés waren in de loop van de maand november nog volop aan de gang. 
 
Kan de minister meedelen of er terzake een strakke timing wordt aangehouden? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 35 van 22 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De werkgroep, ingesteld door de Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid (ICBB), 
vergaderde tot nu toe vijf maal hierover, nl. op 22 september, 06 en 20 oktober, 25 november en op 21 
december jl.. 
  
Op 13 december jl. wijdde de ICBB hieraan zelf een bespreking. Ik heb er tijdens die vergadering op 
aangedrongen dat de werkgroep meer spoed zou zetten achter zijn werkzaamheden. Ik werd hierin 
bijgetreden door federaal minister De Gucht. Tijdens de vergadering van de ICBB konden aangaande 
de herziening van de samenwerkingsakkoorden zelf echter nog geen conclusies worden getrokken.  
 
De volgende vergaderdata van de werkgroep zijn 24 januari, 8 en 22 februari. Het betreft hier een m.i. 
strak vergaderschema, mede gelet op de veelheid aan partners en standpunten rond de tafel. 
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Vraag nr. 36 
van 11 januari 2006 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Afscheidsreceptie secretaris-generaal EWBL   -   Kostprijs 
 
Op 14 december 2005 vond een afscheidsreceptie plaats voor de waarnemend secretaris-generaal van 
het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw. De 
minister verzond de uitnodigingen. 
 
Een presentatrice van de publieke omroep praatte de receptie aan elkaar. Als muzikaal intermezzo 
werd naar verluidt gewezen Navo-secretaris-generaal, minister van staat en gelegenheidspianist Willy 
Claes uitgenodigd. 
 
1. Wat was de totale kostprijs van voormelde receptie? 
 
2. Wat was de kostprijs van het optreden van de presentatrice van de publieke omroep? 
 
3. Wat was de kostprijs van het optreden van de pianist? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 36 van 11 januari 2006 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Op de vraag van de Vlaamse volksvertegenwoordiger kan ik het volgende mededelen. 
 
1, 2 en 3.  De uitgaven voor de feestzitting en receptie naar aanleiding van de pensionering van de 
waarnemend secretaris-generaal van het departement EWBL zijn gedaan op de kredieten van EWBL 
en onder delegatie van de ministers die functioneel bevoegd zijn voor dit departement.   
 
In tegenstelling tot wat in de vraag wordt gesteld, verstuurde ik de uitnodigingen niet. 
Dat mijn naam op de uitnodiging stond heb ik achteraf moeten vaststellen; dit was mij niet gevraagd. 
 
Ik verneem dat de uitgaven ten laste van de Vlaamse overheid 17.979,64 euro bedragen, en dat voor de 
presentatrice, noch voor de pianist, kosten werden aangerekend.  
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Vraag nr. 37 
van 11 januari 2006 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
Regeringscommissarissen   -   Aanstelling, taakuitoefening, verloning 
 
In het kader van de interpellaties over de Limburgse Reconversiemaatschappij bleek dat de 
regeringscommissaris aldaar zijn taak als regeringscommissaris combineerde met een betrekking als 
parlementair secretaris van de VLD, die hem uiteraard vrijwel volledig in beslag nam.  
 
Volgens een toelichting door minister Van Mechelen is dit veeleer regel dan uitzondering en heeft de 
meerderheid van de regeringscommissarissen een dergelijke cumul met een politieke taak – wat 
vragen doet rijzen over objectiviteit, bekwaamheid en hoeveelheid uren die aan de taak als 
regeringscommissaris besteed wordt, en dus globaal over de inhoud van het ambt 
“regeringscommissaris”. 
 
Daarom graag deze vragen. 
 
1. Welke regeringscommissarissen zijn werkzaam in diensten of instellingen onder de bevoegdheid 

van de minister? Graag een lijst met naam en functie. 
 
2. Welke regeringscommissarissen heeft de minister daarbij sedert het begin van de legislatuur zelf 

benoemd? Op basis van welke criteria zijn de door de minister benoemde 
regeringscommissarissen uitgezocht, en volgens welke procedure? 

 
3. Hoeveel uur per week besteden de regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister 

aan de uitvoering van hun taak als regeringscommissaris? Graag een aanduiding per 
regeringscommissaris. 

 
Is dit naar de mening van de minister voldoende om hun controletaak ernstig in te vullen? 

 
4. Welke regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister combineren hun taak met een 

andere taak als parlementair medewerker, kabinetslid, regeringscommissaris in een andere 
instelling, burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, deputé, provincieraadslid, ambtenaar of nog 
een andere functie in overheidsdienst? Graag een overzicht.  

 
Meent de minister dat deze cumuls hen toelaten de taak als regeringscommissaris afdoende uit te 
oefenen? 

 
5. Welke verloning en welke materiële voordelen genieten de regeringscommissarissen onder 

bevoegdheid van de minister? 
 

Beschikken zij op kosten van de overheid of van de betrokken instelling over een dienstwagen, 
een kredietkaart, een mobiele telefoon, informaticatoestellen, of andere voordelen? 
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Op welke begrotingscodes worden deze kosten verrekend? 

 
6. Dienen de regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister te beschikken over een 

diploma dat aantoont dat zij kennis hebben van boekhouding, accountancy en wetgeving zoals die 
op de overheidsopdrachten? 

 
Zo neen, meent de minister niet dat dit noodzakelijk is om afdoende toezicht te garanderen? 

 
7. Op welke wijze brengen de regeringscommissarissen bij de minister verslag uit, en op welke wijze 

oefent de minister toezicht uit op hun activiteiten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 27, Moerman nr. 33, Vanden- 
 broucke nr. 61, Vervotte nr. 72, Van Mechelen nr. 65, Anciaux nr. 38, Bourgeois nr. 37, Peeters 

nr. 210, Keulen nr. 64, Van Brempt nr. 58). 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 37 van 11 januari 2006 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
Minister Van Mechelen zal een gecoördineerd antwoord geven op deze vraag. 
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Vraag nr. 38 
van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Communicatie en informatie   -   Visie en initiatieven 
 
Communicatie, informatie en reclame zijn drie dragers die van belang zijn bij het ontwikkelen van 
beleid en activiteiten van de eigen administraties of van de Vlaamse openbare instellingen (VOI) die 
onder de bevoegdheid van de minister vallen (hetzij als VOI, hetzij als EVA of IVA). 
 
Mijn inziens ontbreekt het de Vlaamse overheid aan eenduidige communicatie. Er zijn blijkbaar ook 
geen algemene richtlijnen wat de communicatie betreft (bv. vanuit de administratie). 
 
Daarbuiten voeren de VOI’s en/of de EVA’s (extern verzelfstandigd agentschap) en IVA’s (intern 
verzelfstandigd agentschap) een eigen communicatie zonder dat men kan zeggen welke minimale 
vereisten men terzake kan stellen. 
 
Men kan zich dan ook de vraag stellen in hoeverre de overheid zelf informatie aanvraagt, aanmaakt en 
verspreidt en in hoeverre ze een aantal zaken uitbesteedt. 
 
Dezelfde vraag kan men stellen m.b.t. de VOI’s c.q. EVA’s en IVA’s. 
 
1. Welke visie bestaat er binnen de bevoegdheden van de minister inzake communicatie, informatie 

en reclame? 
 
2. Welke nota’s liggen hieraan ten grondslag? Graag afschrift hiervan. 
 
3. Welke activiteiten verricht(en) het departement(en) zelf via welke kanalen inzake communicatie, 

informatie en reclame m.b.t. de bevoegdheden van de minister? 
 
4. Graag een overzicht sinds 2000 inzake deze activiteiten en de daaraan gekoppelde personeelsinzet 

en werkingskosten en/of investeringen. 
 
5. Welke activiteiten zijn inzake communicatie, informatie, reclame en de daaraan gekoppelde 

adviezen uitbesteed aan derden sinds 2000? 
 
6. Op welke wijze is dit aanbesteed? Wie waren de deelnemers aan deze aanbestedingen? Wie kreeg 

welke opdrachten voor welke prijs toegewezen? 
 
7. Werd hieraan gekoppeld onderzoek gedaan naar de effecten van de ingezette middelen? 
 

Wie heeft dit onderzoek gedaan, voor welk bedrag? 
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8. Zelfde vraagstelling (vragen 1, 2 en 3) voor de Vlaamse openbare instellingen c.q. EVA’s en 
IVA’s die onder de bevoegdheid van de minister vallen. 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 28, Moerman nr. 34, 

Vandenbroucke nr. 63, Vervotte nr. 73, Van Mechelen nr. 67, Anciaux nr. 39, Bourgeois nr. 38, 
Peeters nr. 212, Keulen nr. 65, Van Brempt nr. 61). 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 38 van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Minister-president Leterme zal een gecoördineerd antwoord geven op deze vraag. 
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Vraag nr. 39 
van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Vlaamse overheid   -   Audits en beheersovereenkomsten 
 
Transparantie in het dagelijks beleid is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de 
administratie, maar ook van de instellingen die voorlopig nog als Vlaamse openbare instelling worden 
betiteld. 
 
Duidelijke afspraken over welke processen en procedures er worden gevolgd of moeten worden 
gevolgd, zijn voor alle medewerkers van elk niveau belangrijk, ongeacht wat de inhoud is van de 
activiteit die uitgeoefend wordt. 
Verder is ook van belang dat men kan uitgaan van de nodige integriteit, de juiste informatie en de 
meest recente informatie over de dossiers die lopende zijn of uitgevoerd zijn. 
Beheersovereenkomsten zijn daarnaast een ander belangrijk onderdeel om te controleren of de 
desbetreffende instellingen en administraties hun taken uitvoeren zoals overeengekomen en de 
ministers hun verplichtingen nakomen ten opzichte van de administraties en instellingen. 
 
In Nederland bestaat terzake een Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en ook het zogenaamde 
Integriteitsprotocol. 
 
Vlaanderen heeft daaraan ook behoefte, ook al bestaat er sinds 1991 een Raad voor de Mededinging. 
 
De oprichting van de Interne Audit binnen de Vlaamse administratie is een goede stap in de richting 
van een transparant beleid. 
 
1. Hoe vaak hebben de administraties en de instellingen binnen de bevoegdheid van de minister reeds 

een beroep gedaan op de Raad voor de Mededinging in verband met werken, diensten en 
leveringen sinds 2000? 

 
2. Over welke dossiers ging het? 
 
3. Welk gevolg is gegeven aan de opmerkingen van de Raad voor de Mededinging? 
 
4. Welke audits zijn sinds het jaar 2000 reeds uitgevoerd in opdracht van wie en met welke 

motivering? 
 
5. Werden deze audits toegewezen na marktbevraging? Door wie werden deze audits uitgevoerd? 
 

Wat was de kostprijs ervan? 
 
6. Welke audits zijn intern reeds uitgevoerd door de Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap? 
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7. Welke criteria worden gehanteerd om audits door de Interne Audit te laten uitvoeren? 
 
8. Van welke uitgevoerde opdrachten voor audits zijn de resultaten nog niet vrijgegeven? 
 
9. Welke gevolgen werden er tot op heden gegeven aan alle uitgevoerde audits? 
 

Welk systeem van opvolging bestaat er voor de aanbevelingen die voortvloeien uit de 
verschillende audits? 

 
10. Zijn er ook forensische audits uitgevoerd bij enerzijds de administratie en anderzijds de 

instellingen die onder de bevoegdheid van de minister vallen? 
 
11. Welke beheersovereenkomsten zijn tot op heden afgesloten met welke instellingen? 
 
12. Welke beheersovereenkomsten heeft de minister tot op heden voorgelegd aan het Vlaams 

Parlement? 
 
13. Welke uitvoering denkt de minister te geven aan de bepaling in het kaderdecreet BBB (Beter 

Bestuurlijk Beleid) dat een beheersovereenkomst eerst wordt voorgelegd aan het Vlaams 
Parlement? 

 
14. Geldt dit laatste ook voor alle beheersovereenkomsten die afgesloten worden met NV’s van 

publiek en privaat recht waarin de overheid aandelen heeft? 
 

Welke zijn dat dan?  
 
 Waar zijn deze beheersovereenkomsten raadpleegbaar in kader van de transparantie? 
 
15. Zijn er reeds integriteitsprotocollen afgesloten binnen de administraties of instellingen die onder 

de bevoegdheid van de minister vallen? 
 

N.B.  Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 29, Moerman nr. 35, 
Vandenbroucke nr. 64, Vervotte nr. 74, Van Mechelen nr. 68, Anciaux nr. 40, Bourgeois nr. 39, 
Peeters nr. 213, Keulen nr. 66, Van Brempt nr. 62). 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 39 van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Minister-president Leterme zal een gecoördineerd antwoord geven op deze vraag. 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -537- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 40 
van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Steden en gemeenten   -   Ondersteuningsbeleid 
 
Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de investeringspolitiek van de regering vooral gericht 
is op de (13) steden (Oostende, Brugge, Roeselare, Kortrijk, Aalst, Sint-Niklaas, Leuven, Hasselt, 
Genk, Mechelen en Turnhout) en de grootsteden (Antwerpen en Gent). 
 
Er worden allerlei initiatieven genomen die met name deze steden extra middelen geven op meerdere 
terreinen. 
 
Een goede zaak, zolang er ook voldoende aandacht is voor de kleinere gemeenten. Net daar ontbreekt 
het vaak aan. 
 
- Planlasten zijn voor kleine gemeenten nochtans van hetzelfde kaliber als voor de grote steden. 
- Werkloosheid is voor de inwoner van een kleine gemeente, in verhouding, een even groot 

probleem als voor de stadsbewoner. 
- De uitbouw van culturele infrastructuur op schaal van een kleine gemeente is even hard nodig als 

voor een grootstad. 
- Het Stedenfonds is er enkel voor beperkt aantal steden. 
- De ontwikkeling van een buurtwinkel lijkt tegenwoordig zelfs de grote multinationals ten goede te 

komen. Ook zij ontwikkelen immers systemen van buurtwinkels. 
 
… 
 
Dit zijn enkele stellingen die genoegzaam bekend zijn. 
 
Het lijkt in dit verband nuttig de vergelijking te maken van de inspanningen die geleverd worden door 
de respectieve ministers inzake betoelaging, subsidies, enzovoort, voor de grote steden enerzijds en 
voor de overige gemeenten in Vlaanderen anderzijds. 
 
1. Welk specifiek beleid voeren de administraties onder de bevoegdheid van de minister sinds 2000 

ten behoeve van de dertien steden en de grootsteden Gent en Antwerpen enerzijds, en ten behoeve 
van de overige gemeenten in Vlaanderen anderzijds? 

 
2. Welke specifieke kredieten werden binnen de bevoegdheden van de minister reeds aangewend 

voor de dertien steden en de grootsteden Antwerpen en Gent enerzijds, en voor de overige 
gemeenten anderzijds? 

 
3. Welke specifieke projecten worden betoelaagd ten behoeve van de dertien steden en de 

grootsteden Antwerpen en Gent enerzijds, en ten behoeve van de overige gemeenten anderzijds? 
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4. Zijn er objectieve criteria op basis waarvan gemeenten in Vlaanderen ondersteund worden? Zo ja, 
welke? 

 
5. Zijn er objectieve criteria op basis waarvan de dertien steden en de grootsteden Antwerpen en 

Gent extra ondersteund worden? Zo ja, welke? 
 
6. Welke fondsen bestaan er in die zin binnen de bevoegdheden van de minster en op welke wijze 

worden deze fondsen verdeeld? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 30, Moerman nr. 36, 

Vandenbroucke nr. 65, Vervotte nr. 75, Van Mechelen nr. 69, Anciaux nr. 41, Bourgeois nr. 40, 
Peeters nr. 214, Keulen nr. 67, Van Brempt nr. 63). 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 40 van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Minister Keulen zal een gecoördineerd antwoord geven op deze vraag. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 41 
van 13 januari 2006 
van LUDO SANNEN 
 
 
 
Deugdelijk bestuur   -   PPS-constructies 
 
Het is verheugend dat de minister in zijn Beleidsbrief 2005-2006 de oprichting van een Taskforce 
Deugdelijk Bestuur aankondigt. De taskforce moet bekijken hoe de Vlaamse overheid de principes van 
een deugdelijk bestuur kan verankeren. Intussen is de taskforce al opgestart. 
 
Uit het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag nr. 181 van 9 september 2005 
(Websitebulletin, publicatiedatum 08/11/05) is gebleken dat momenteel niet elke overheidsgeleding 
evenveel belang hecht aan deugdelijk bestuur. Vooral de privaatrechtelijke extern verzelfstandigde 
agentschappen (EVA’s) hebben niet geantwoord op de vraag of zij een corporate governance charter 
of gelijkwaardig document opstellen. 
De bedoeling dat alle overheidsinstellingen - administraties, intern verzelfstandigde agentschappen 
(IVA’s), EVA’s -  het deugdelijk bestuur implementeren, is dan ook terecht. 
 
De vraag rijst des te meer in het geval van een gemengd openbaar-privaat statuut, zoals bij 
privaatrechtelijke EVA’s, maar ook bij nieuw op te richten vennootschappen in het kader van de PPS-
constructies (publiek-private samenwerking) die de overheid plant. Het zijn speciale 
projectvennootschappen waarin de Vlaamse overheid zal participeren (bijvoorbeeld via Agion voor 
scholenbouw of via Via-Invest voor openbare werken). 
 
De vraag naar transparantie is in deze constructies van zeer groot belang.  
 
Behoort het deugdelijk bestuur van de projectvennootschappen en van de PPS-constructies in het 
algemeen ook tot de opdracht van de Taskforce Deugdelijk Bestuur? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 41 van 13 januari 2006 
van LUDO SANNEN 
 
 
 
Op 12 december 2005 heb ik als minister bevoegd voor bestuurszaken het startschot gegeven voor een 
‘task force voor deugdelijk bestuur in de Vlaamse overheid’. Academici en ervaringsdeskundigen uit 
de private sector hebben toegezegd om aan deze task force mee te werken, naast een 
vertegenwoordiging van de leidend ambtenaren en het middenkader van de Vlaamse overheid. 
 
De algemene doelstelling van de task force is om praktische toepasbare beleidsaanbevelingen te 
verstrekken met betrekking tot de uitvoering van de principes van deugdelijk bestuur in de vernieuwde 
Vlaamse overheid (BBB). Dit alles betekent uiteraard niet dat de huidige organisatiestructuur en 
regelgeving niet adequaat zouden zijn. Wel integendeel, de operatie Beter Bestuurlijk Beleid, en 
vooral het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, is voortgesproten uit een expliciete wil tot 
transparantie en tot het scheppen van duidelijker verhoudingen tussen het politieke en het ambtelijke 
niveau en tussen het beleidsvoorbereidende en het beleidsuitvoerende niveau. Nieuwe aansturings- en 
verantwoordingsrelaties, zoals bijvoorbeeld de beheersovereenkomsten, maken er deel van uit. 
 
Niettemin kan een expliciete bevraging en een deskundig debat vanuit de principes van deugdelijk 
bestuur verhelderend werken (zoals recent ook nog is gebeurd in de private sector), hierbij vertrekkend 
van de specifieke context van de Vlaamse overheid en zijn verschillende entiteiten.  
 
Ik wil dat de task force een kritische en gezaghebbende werkgroep is. Deze onafhankelijke werkgroep 
krijgt dan ook een ruime mate van vrijheid inzake de praktische werking en de inhoudelijke 
terreinafbakening. Bij een eerste inhoudelijke oefening om het “domein” van de besprekingen in de 
task force nader te bepalen is gebleken dat de leden van de werkgroep prioritair de focus zullen leggen 
op deugdelijk bestuur m.b.t. de basisstructuren van de Vlaamse overheid (departementen, IVA’s en 
EVA’s, beleidsraden). 
Dit betekent uiteraard niet dat de task force de aspecten van deugdelijk bestuur bij de meer perifere 
organisaties, zoals projectvennootschappen en andere PPS-constructies, uit het oog zal verliezen. 
Integendeel zullen deze specifieke organisatievormen zeker uitgebreid aan bod komen wanneer 
bepaalde raakvlakken en/of gelijkenissen vastgesteld worden. 
 
 
Uiteraard zal, los van de werking van de task force en zijn toekomstige aanbevelingen die ik verwacht 
einde 2006 - begin 2007, ondertussen het project Beter Bestuurlijk Beleid en de zorg voor een 
verhoogde transparantie, efficiëntie en effectiviteit onverminderd verder uitvoering krijgen, zowel op 
structureel als cultureel vlak.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 45 
van 18 januari 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Ontwikkelingshulp   -   Selectie bijkomend land 
 
Als ik het tijdens de Vlaamse diplodagen goed heb begrepen, ligt het in de bedoeling van de minister 
om een bijkomend land te selecteren in het kader van onze ontwikkelingshulp. 
 
Kan de minister dat bevestigen? 
 
Hoe en aan de hand van welke criteria gebeurt dan die selectie? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 45 van 18 januari 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
1. Het klopt dat ik mij voorneem om in 2006 een derde partnerland in het Zuiden te selecteren voor 

de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Deze intentie werd opgenomen in de overeenkomstige 
Beleidsbrief 2006. 
 

2. Mijn administratie heeft de opdracht gekregen om een voorstel te formuleren met betrekking tot de 
werkwijze en de criteria die kunnen gehanteerd worden om deze selectie op een zinvolle en 
verantwoorde wijze aan te pakken. 

 
3. Ik zal het parlement graag te gepasten tijde informeren over de gehanteerde werkwijze, en over de 

uitkomst van het besluitvormingsproces. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 46 
van 20 januari 2006 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Kampeerautoterreinen   -   Subsidiëring 
 
Op 19 oktober 2004 werd in de Commissie voor Toerisme een vraag om uitleg behandeld betreffende 
de problematiek van de kampeerautoterreinen (Handelingen C17 van 19 oktober 2004, blz. 1 - 5). 
 
Via een besluit van de vorige Vlaamse Regering betreffende de exploitatie van terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven werd in 2003 een vierde terreinsoort gecreëerd, specifiek voor 
kampeerauto’s. Via  het inrichten van deze kampeerautoterreinen konden nu zowel particuliere 
ondernemers als lokale overheden inspelen op de markt van de kampeerautogebruikers. 
 
Wat de lokale overheden betreft, stelde de minister dat er nog geen gemeentebesturen een aanvraag 
hadden ingediend, maar dat er wel interesse bestond. In de commissie werd geopperd of er niet moest 
worden nagegaan of dit zou kunnen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Ook de minister 
beaamde dat dit een incentive voor de gemeenten zou zijn. 
 
1. Werden er nu al aanvragen ingediend door bepaalde gemeenten? 
      Werden al kampeerautoterreinen vergund door Toerisme Vlaanderen? 

 
2. Werd al nagegaan of dit kan worden gesubsidieerd? Wat is hier de stand van zaken? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 46 van 20 januari 2006 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
1. In 2005 ontving Toerisme Vlaanderen 2 vergunningsaanvragen voor de exploitatie van een 

kampeerautoterrein. Eén van de aanvragen betreft een gemeentelijk initiatief. 
Er werden tot op heden, door het hoofd van het agentschap Toerisme Vlaanderen, nog geen 
vergunningen verleend voor de exploitatie van een kampeerautoterrein. 
 

2. Nog dit voorjaar zal ik een nieuw kampeerpremiebesluit, dat het huidige premiebesluit van 8 
maart 1995 zal vervangen, ter principiële goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse regering.  
Mijn voorstel voorziet onder meer in de betoelaging van zowel particulieren als openbare besturen 
(bv. gemeenten) voor de inrichting van een kampeerautoterrein. 
Het ontwerp van besluit ligt momenteel voor advies bij de Inspectie van Financiën.   
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 47 
van 20 januari 2006 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Kampeerautoterreinen   -   Exploitatievergunningen 
 
Via een besluit van de vorige Vlaamse Regering werd in 2003 een vierde terreinsoort gecreëerd, 
specifiek voor kampeerauto’s. Deze kampeerautoterreinen moesten voldoen aan bepaalde technische 
voorwaarden en zouden vergund worden door Toerisme Vlaanderen. 
 
Er werd voorzien in een overgangsregeling tot 1 januari 2006. Vanaf die datum moeten de bestaande 
kampeerautoterreinen beschikken over een exploitatievergunning, afgeleverd door Toerisme 
Vlaanderen. 
 
1. Hoeveel exploitatievergunningen werden al afgeleverd? 
 
2. Hoe worden nog niet vergunde terreinen opgevolgd? 
 

Wat zijn hierbij de knelpunten? 
 

Wordt de overgangsregeling eventueel uitgebreid? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 47 van 20 januari 2006 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
1. Er werden tot op heden, door het hoofd van het agentschap Toerisme Vlaanderen, nog geen 

vergunningen voor de exploitatie van een kampeerautoterrein verleend. 
 
2. Toerisme Vlaanderen bevroeg in het voorjaar van 2005 reeds alle Vlaamse gemeenten over 

mogelijke parkeergelegenheden op hun grondgebied, speciaal voor kampeerauto’s, waar 
overnachten al dan niet wordt toegestaan. Op basis van deze inventaris zullen personeelsleden van 
Toerisme Vlaanderen in de loop van 2006 al deze “terreinen” verder bezoeken en waar nodig de 
initiatiefnemer aanschrijven omtrent de vergunningsplicht. 
Vergunningsplichtige kampeerautoterreinen, waar de uitbater, ook na verwittiging,  in gebreke 
blijft, zullen vervolgens geverbaliseerd worden door gemachtigde ambtenaren van Toerisme 
Vlaanderen. 
 
Een knelpunt bij de toepassing van het betreffende besluit van de Vlaamse regering van 24 
oktober 2003 ligt bij het specifieke karakter van een kampeerauto: enerzijds is het een 
openluchtrecreatief verblijf, zoals bedoeld in de kampeerregelgeving, en anderzijds betreft het een 
reglementair voertuig. In dit kader rijst de vraag wanneer er sprake is van “parkeren” en wanneer 
van “kamperen” (het als overnachtingsgelegenheid gebruiken van openluchtrecreatieve verblijven 
voor vakantie en recreatie door andere personen dan kermisexploitanten of nomaden die als 
dusdanig handelen). 
In het kader van hun bevoegdheid voor de openbare rust, de orde en hygiëne hebben verscheidene 
Vlaamse gemeenten, waaronder de kustgemeenten, reeds in hun politiereglement bepalingen 
opgenomen om het wildkamperen met kampeerauto’s aan banden te leggen. Ik stel echter vast dat 
deze bepalingen, om praktische redenen, niet altijd even consequent gecontroleerd worden door de 
plaatselijke politie.  
  
Ik heb niet de intentie de betreffende overgangsregeling uit te breiden. 
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KRIS PEETERS, 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 

 ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 154 
van 9 december 2005 
van JORIS VANDENBROUCKE 
 
 
 
Vlaams Verkeerscentrum   -   Camerabeelden 
 
Sinds 28 juni 2005 kan men op de website van het Vlaams Verkeerscentrum een selectie van live 
camerabeelden van de verkeerstoestand op de autosnelwegen raadplegen. Op 6 juli reeds bleek dit 
initiatief naar eigen zeggen een groot succes te zijn en werd een upgrade van de website aangekondigd 
alsook het bewaken van de goede werking van deze toepassing. 
 
Geregeld merk ik op dat de camerabeelden op de website geen real-time informatie geven, maar soms 
tot enkele uren vertraagd zijn. Bijgevolg bieden zij geen meerwaarde voor wie zicht wil krijgen op de 
actuele verkeerssituatie. Bij de lancering van dit initiatief werd ook een uitbreiding met beelden van de 
regio’s Gent en Lummen in het vooruitzicht gesteld.  
 
1. Worden de camerabeelden op de website effectief 24/24u elke minuut geactualiseerd ? 

 
Zo neen, hoeveel vertraging zit er gemiddeld op de beelden?  

 
2. Welke initiatieven werden/worden ondernomen om de goede werking van de toepassing te 

verzekeren? 
 
3. Hoeveel bezoekers raadpleegden sinds de lancering van het initiatief de camerabeelden op de site? 
 
4. Wanneer en van welke locaties wordt de selectie van beelden uitgebreid?  
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 154 van 9 december 2005 
van JORIS VANDENBROUCKE 
 
 
 
Sinds 28 juni kan de bezoeker van de website www.verkeerscentrum.be aan de hand van een selectie 
‘real-time’ camerabeelden, ook visueel voeling krijgen met de actuele verkeersafwikkeling. In een 
eerste fase werd de selectie van de te consulteren beelden beperkt tot een aantal locaties in de regio 
Antwerpen en in Brussel, temeer omdat dergelijke innovatieve dienstverlening ook gepaard ging met 
technische uitdagingen.  

 
De significante toename van het aantal bezoekers van de website noodzaakte al snel een verbetering 
van zowel de bereikbaarheid (bandbreedte) als de verwerkingscapaciteit van de webservers. Continue 
monitoring geeft een globaal beschikbaarheidspercentage van 98 % aan, maar wees tegelijk uit dat in 
particuliere gevallen de hernieuwing van de beelden kon haperen. Dit fenomeen is een viertal keer 
waargenomen, en uiteindelijk is de module die aan de oorzaak ervan ligt geïdentificeerd. De oorzaak 
van de storing wordt in de komende weken, parallel met een uitbreiding van de camerabeelden, 
definitief verholpen. Echter, er dient opgemerkt dat een technisch defect of averij aan camera’s of 
verwerkingsmodules nooit volledig uit te sluiten valt, dit ondanks alle voorzorgen. Naast 
doorgedreven periodiek onderhoud, voorzien gepaste contracten evenwel in een tussenkomst, binnen 
gestelde termijnen per type (gemeld) defect. 
 
1. De camerabeelden op de webserver worden om de 10 seconden vernieuwd, en dit gebeurt volledig 

automatisch. 
 

2. De bereikbaarheid van de servers werd kort na de lancering van de camerabeelden verbeterd 
(de bandbreedte van de verbinding werd gevoelig vergroot), zodat een snelle respons werd hersteld. 
Het opstartprobleem (trage respons) vastgesteld in de prille beginfase, zou hiermee van de baan 
moeten zijn. Begin januari 2006 komt er een definitieve oplossing voor het gebeurlijk, maar eerder 
zelden waargenomen vastlopen van de service. Technische problemen aan camera’s en 
verwerkings-modules wordt door een onderhoudsaannemer binnen de kortste termijnen verholpen, 
conform de bepalingen en interventietermijnen opgenomen in een lopend contract. Ook preventief 
onderhoud is voorzien. 

 
3. Sinds de lancering van de camerabeelden (28 juni 2005) tot 1 januari 2006, bezochten meer dan 

849.000 mensen de website www.verkeerscentrum.be. Dit is gemiddeld 141.500 bezoekers per maand, 
of nog: 31.500 bezoekers per week. Vóór de lancering van de beelden lag het gemiddelde 
bezoekersaantal rond de 60.000 per maand. Een bezoekersaantal specifiek m.b.t. de 
camerabeelden valt niet te distilleren, omdat deze beelden steeds te zien zijn in combinatie met 
andere informatie. Samen met de startpagina blijken de pagina’s welke camerabeelden weergeven, 
wel de meest bekeken te zijn.  

  
 Onderstaande grafiek geeft het aantal bezoekers in de eerste week dat de camerabeelden online 

stonden (27 juni 2005 tot 3 juli 2005) en de bezoekers per maand na de lancering van de 
camerabeelden. Ook wanneer de resultaten van einde juni en de maand juli 2005 (eerste reacties) 
buiten beschouwing worden gelaten, telt de website nu gemiddeld meer dan 118.000 bezoekers/ 
maand. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -553- 
 
 

 

bezoekers per maand 
2005

70375

237189

119237 126576
114068 107998

123487

0

50000

100000

150000

200000

250000

27
/0

6/
20

05
 -

03
/0

7/
20

05

ju
li 

20
05

au
gu

st
us

20
05

se
pt

em
be

r
20

05

ok
to

be
r 2

00
5

no
ve

m
be

r
20

05

de
ce

m
be

r
20

05

Maand

A
an

ta
l

bezoekers per maand

 
 
 

4. Bijkomende beelden worden in de loop van 2006 stapsgewijs toegevoegd. Een eerste 
uitbreiding is gepland in het eerste kwartaal van 2006, en het is de bedoeling van het aantal tegelijk 
te consulteren beelden minstens te verdubbelen. Het Verkeerscentrum legt zich momenteel toe op 
de selectie van de meest aangewezen (potentiële) locaties. Dit gebeurt mede op basis van 
ontvangen vragen of suggesties, overgemaakt via het contactformulier op de website. In de selectie 
zullen er eveneens beelden zitten van de regio Gent en de verkeerswisselaar Lummen. 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 158 
van 14 december 2005 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Ontwikkeling Schelde-estuarium   -   Flankerend natuurbeleid 
 
Op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering de nota over de langetermijnvisie Schelde-estuarium 
goed. Deze nota bevat – samen met de eerder goedgekeurde nota van 17 december 2004 – de 
kaderbeslissingen over de Ontwikkelingsschets 2010, en de uitvoering van de flankerende maatregelen 
voor natuur, landbouw en plattelandsrecreatie. Belangrijk is dat ook het geactualiseerd Sigma-plan als 
een belangrijk onderdeel van de Ontwikkelingsschets 2010 gezien wordt. Uit de krachtlijnen hiervan 
blijkt dat een optimale bescherming tegen overstromingen bestaat uit een combinatie van 
overstromingsgebieden en lokale dijkverhogingen. 
 
De krachtlijnen van deze regeringsbeslissing zijn onder meer de volgende: 
 
-  alle werken en handelingen nodig voor de realisatie van de Scheldeverdieping en het 

geactualiseerd Sigma-plan worden van openbaar belang verklaard; 
 

- de instandhoudingsdoelstellingen voor het Scheldebekken worden bekrachtigd; 
 
- het meest wenselijke alternatief (MWA) wordt als uitgangspunt aanvaard; 
 
-  uit het MWA wordt een lijst van prioritair te realiseren projecten tegen 2007 geselecteerd 

(VR/PV/2005/29 - punt 114 – projectenlijst § 4.2). Op die manier wordt het principe van 
gelijktijdigheid (met de Scheldeverdieping) gerespecteerd; 

 
-  er worden gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) opgestart om deze projecten 

uitvoering te geven; 
 
-  er komt een flankerend beleid voor landbouw en plattelandsrecreatie, uit te voeren door de 

minister bevoegd voor Landbouw en de minister bevoegd voor Openbare Werken; 
 
- er wordt een lokale grondenbank opgericht door de minister bevoegd voor Openbare Werken; 
 
- er komt tegen het najaar van 2005 een aansluitend voorstel m.b.t. de uitvoering van het 

geactualiseerd Sigma-plan m.b.t. de Rupel, de Nete, de Dijle en de Zenne. 
 
Mijn vragen aan de minister bevoegd voor Openbare Werken en Leefmilieu zijn de volgende. 
 
1. Wordt de gelijktijdigheid van Scheldeverdieping met flankerende natuurprojecten 

gerespecteerd? 
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Worden met andere woorden de prioritaire projecten 2007, zoals voorzien in § 4.2. 
(VR/PV/2005/29-114) volgens planning gerealiseerd? 
Zo ja, met welke concrete projecten wordt effectief van start gegaan? 
 

2. Behoort het Zwin (BVR 17/12/2004) ook tot deze prioritair op te starten projecten 
(ontpoldering)? 

 
Wordt daarbij geopteerd voor de uitbreiding van het Zwin met 25 % of 50 %? 
 

3. Er is een verschil tussen het meest wenselijk alternatief (MWA) en de lijst van de Vlaamse 
Regering op één punt, met name het terrein n°24. Er is met name een verschuiving van 
“estuariën” naar “wetland”. 

 
Wat is de reden hiervoor? 
 
Hoe zal de globale natuurdoelstelling gehaald worden? 
 

4.  Op welk budget wordt het flankerend beleid voor natuur, landbouw en plattelandsrecreatie 
aangerekend? 

 
5. Wat is de stand van zaken m.b.t. de lokale grondenbank voor het Zeescheldebekken? 

 
6. Is het aansluitend regeringsvoorstel m.b.t. de uitvoering van het geactualiseerd Sigma-plan 

m.b.t. de Rupel, de Nete, de Dijle en de Zenne afgerond? 
 

Zo ja, welke projecten inzake overstromingsgebieden en lokale dijkverhogingen werden concreet 
geselecteerd? 
 
Zo neen, tegen wanneer wordt dit voorstel verwacht? 

 
N.B.  Gelijkaardige vragen werden gesteld aan minister-president Yves Leterme (vraag nr. 20) en 

aan de ministers Dirk Van Mechelen (nr. 52) en Kris Peeters (nr. 158). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 158 van 14 december 2005 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
1. Het gelijktijdigheidsbeginsel wordt, conform de beslissingen van de Vlaamse Regering van zowel 

17 december 2004 als 22 juli 2005, gerespecteerd. Dit betekent dat een aantal natuur-
ontwikkelingsprojecten de ambitie hebben om reeds in de loop van 2007 in realisatie te gaan. 
De timing, zoals voorzien in § 4.2 (VR/PV/2005/29-114), wordt gerespecteerd.  Momenteel wordt 
onderzocht welke projecten reeds in de loop van 2007 effectief in realisatie gaan. Vermoedelijk 
zal dit het ontpolderingsproject Prosperpolder-Hedwigepolder, zijn maar veel hangt af van de tijd 
die nodig is om de Nederlandse procedures te doorlopen. 

 
2. Ook het Zwin behoort tot de prioritair op te starten projecten. De keuze voor het 25 % of 50 % - 

scenario is afhankelijk van de resultaten van de in opmaak zijnde project-MER. Op dit ogenblik 
kan op het resultaat hiervan niet vooruitgelopen worden. 

 
3. De invulling met wetland dient beschouwd te worden als een eerste stap in het realiseren van de 

globale natuurdoelstelling. Eén van de redenen van deze aanduiding is, dat het noodzakelijk is om 
een maatschappelijk draagvlak op te bouwen voor de creatie van estuariene natuur. Door de 
bekrachtiging van het MWA en de voorwaarden gesteld bij eventuele afwijking ervan, worden de 
globale natuurdoelstellingen zeker gehaald. 

 
4. Om het geactualiseerde Sigmaplan te realiseren wordt er conform de regeringsbeslissing van 22 

juli 2005 gestreefd om jaarlijks 50 miljoen euro ter beschikking te stellen.  Zowel de begroting van 
Waterwegen en Zeekanaal NV, AWZ als de begroting van AMINAL zal hiervoor aangesproken 
worden. Op welke manier dit concreet zal gebeuren wordt momenteel onderzocht. 

 
5. Er is hieromtrent een overeenkomst in opmaak tussen Waterwegen en Zeekanaal NV en de VLM. 
 
6. Er is een voorstel van beslissing klaar dat, zoals beslist op 22 juli 2005, zal worden voorgelegd aan 

de Vlaamse Regering. Pas daarna zal vaststaan welke projecten geselecteerd werden. 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 159 
van 14 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Zuidelijk Eiland Bornem   -   Studie ontsluiting westelijk deel 
 
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 217 van 14 januari 2005 aangaande de oude zeesluis in 
Wintam, deelde de minister mee dat een openbare procedure was gehouden om een studieopdracht toe 
te kennen voor “het onderzoeken van diverse scenario’s voor de ontsluiting via weg en via spoor van 
het westelijk deel van het zuidelijk eiland” (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 17 van 17 juni 
2005, blz. 1490). 
 
De minister kondigde aan dat de opdracht voor het opstarten van de studie eerstdaags zou worden 
gegeven. 
 
Kan de minister bevestigen dat dit inderdaad is gebeurd? 
 
Werd de studie sedertdien reeds toegewezen? 
 
Wanneer verwacht de minister de resultaten van deze studie? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 159 van 14 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De studie “Het onderzoeken van diverse scenario’s voor de ontsluiting via weg en via spoor van het 
westelijk deel van het Zuidelijk eiland"”werd op 11 april 2005 toegewezen aan het studiebureau 
Arcadis Gedas. 
 
Het eindrapport met de resultaten van deze studie wordt verwacht in de loop van 2006. 
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Vraag nr. 160 
van 14 december 2005 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Verkoop gewestgronden Vl.-Brabant   -   Vlabinvestcriteria 
 
De dienst Wegen van Vlaams-Brabant heeft een aantal initiatieven genomen om een reeks 
bouwgronden te verkopen die vlakbij gewestwegen liggen. 
 
Dit is bijvoorbeeld het geval ter hoogte van de hoek Gentsesteenweg-Treft in Strombeek-Bever, waar 
1 appartementsblok, 6 koppelwoningen en 1 open bebouwing zullen worden gerealiseerd op 
voormalige gewestgronden. 
 
1. De verkoop van deze gronden lijkt logisch, maar ik had graag van de minister vernomen op welke 

wijze dit gerealiseerd wordt. 
 

Gebeurt het gewoon via de tussenkomst van een privé-partner? Zo ja, op welke wijze wordt deze 
aangewezen? 
 

2. Past dit woonproject in de initiatieven van Vlabinvest? 
 

 Wordt erop toegezien dat de betrokken woningen worden toegewezen op basis van 
Vlabinvestcriteria? 
 

3. Werd de gemeente Grimbergen op één of andere wijze in dit project betrokken? 
 

4. Zijn er in Halle-Vilvoorde nog andere gewestgronden die op deze manier verkaveld worden? 
 

Zo ja, waar zijn deze gelegen? 
 
Wat was de opbrengst van deze bouwgronden? 
 
Op welke wijze wordt ervoor gezorgd dat de Vlabinvestcriteria worden toegepast? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 160 van 14 december 2005 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
1. De administratie Wegen en Verkeer heeft het initiatief genomen om de gronden gelegen op de 

hoek van de Gentsesteenweg en Treft te Grimbergen, te vervreemden. Deze percelen zijn immers 
getroffen door de gemeentebelasting op niet bebouwde percelen.  

 
De verkavelingsvergunning werd door de voormelde administratie opgemaakt na contactname met 
de gemeente Grimbergen, de afdeling ROHM Vlaams-Brabant en de afdeling Financieel 
Management van de Vlaamse Gemeenschap. 

  
De verkaveling werd voorlopig goedgekeurd op 9 november 2005 onder bepaalde voorwaarden  
(nutsvoorzieningen). 

 
De verkoop zal worden uitgevoerd conform het dienstorder CSG 95/5 “Domeinbeheer” d.d. 23 
mei 1995. Dit houdt in dat de verkoop zal worden uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst 
Financiën, Aankoopcomité Brussel II. 

 
De tussenkomst van een privé-partner is hier niet van toepassing. 

 
2. Dit woonproject past niet in de initiatieven van Vlabinvest. 
 

De woningen worden niet toegewezen op basis van de Vlabinvestcriteria, vermits de verkoop 
gebeurt via het Aankoopcomité Brussel II. 

 
3. De gemeente Grimbergen werd betrokken bij dit project. De gemeente heeft haar advies verleend 

met betrekking tot de verkavelingsaanvraag. 
 
4. De administratie Wegen en Verkeer heeft eveneens een verkavelingsvergunning verkregen voor 

gronden van het Vlaams Gewest gelegen tussen de R22 Woluwelaan en de Watermolenstraat te 
Machelen (Diegem). 

 
Vermits de administratieve overdrachtsprocedure nog lopende is, werden deze gronden nog niet 
verkocht. 

 
De opdracht tot verkoop zal worden gegeven door de afdeling Financieel Management van de 
Vlaamse Gemeenschap. Het zal deze afdeling zijn die zal oordelen over de toepassing van de 
Vlabinvestcriteria. 
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KRIS PEETERS 
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Vraag nr. 161 
van 14 december 2005 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Transport vervuilde grond naar Wallonië   -   Maatregelen 
 
In antwoord op een actuele vraag van 15 juni 2005 betreffende de uitvoer van verontreinigde grond 
naar Wallonië antwoordde de minister dat hij op geen enkele manier door OVAM hiervan op de 
hoogte werd gebracht (Handelingen Plenaire Vergadering nr. 43 van 15 juni 2005, blz. 23-27). 
 
1. Kan de minister meedelen of OVAM ondertussen de minister heeft ingelicht over de uitvoer van 

verontreinigde grond naar Wallonië? 
 
2. Welke initiatieven werden inmiddels genomen om dit illegaal afvaltransport te voorkomen? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 161 van 14 december 2005 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. De OVAM heeft mij niet specifiek ingelicht inzake transporten van (verontreinigde) gronden naar 

Wallonië.  De OVAM heeft op dit moment ook geen concrete aanwijzingen dat er vanuit 
Vlaanderen (verontreinigde) grond wordt vervoerd naar Wallonië om daar te dumpen.  De enige 
uitzondering hierop was de uitvoer vanuit Vlaanderen naar de zandwinningsput Fort, Lummen 3, 
te 7880 Flobecq. Deze zandwinningsput is momenteel gesloten zodat de mogelijke illegale uitvoer 
van chemisch verontreinigde grond of mengsels van puin en grond op heden naar deze 
zandwinningsput niet meer kan plaatsvinden. Er zijn geregeld overlegvergaderingen tussen mijn 
medewerkers en de OVAM zodat ik er van overtuigd ben dat indien er in de toekomst opnieuw 
dergelijke transporten zouden plaatsgrijpen, ik hiervan onmiddellijk op de hoogte zal gebracht 
worden.Zoals reeds aan u meegedeeld tijdens de plenaire vergadering van 15 juni 2005 staat de 
milieuwetgeving in Wallonië nog niet zo ver als in Vlaanderen en zeker niet wat betreft de 
sanering van verontreinigde bodems en het hergebruik van al of niet gereinigde gronden. 
 

2. Het is onmogelijk om elke vrachtwagen vanuit Vlaanderen naar Wallonië te controleren inzake de 
kwaliteit van de uitgevoerde grond. Ik kan u wel meedelen dat de OVAM op geregelde tijdstippen 
de verschillende actoren in het kader van het grondverzet, namelijk de GRC’s 
(grondreinigingscentra), de TOP’s (de tussentijdse opslagplaatsen) en de aannemers van 
grondwerken preventief inlicht dat gronden die hier niet kunnen gebruikt worden als bodem, hetzij 
omwille van hun chemische verontreiniging, hetzij omdat het om mengsels van grond, steenpuin 
en andere steenachtige afvalstoffen gaat, ook niet kunnen uitgevoerd worden naar een ander 
gewest voor gebruik als bodem. Op deze manier kunnen de verschillende stake-holders in het 
grondverzet opereren in een stabiel, rechtszeker en dus voorspelbaar regelgevend kader dat voor 
iedereen duidelijk is.Indien zou blijken dat toch illegale transporten hebben plaatsgevonden, zal er 
door de OVAM zowel een Proces-Verbaal worden opgesteld als een milieuheffingsdossier worden 
aangelegd inzake het illegaal storten van afvalstoffen.Bovendien dient elk transport van 
(verontreinigde) grond naar Wallonië voorzien te zijn van een identificatieformulier. Zowel de 
opdrachtgever van het transport als de producent dienen het originele of kopie van het 
identificatieformulier bij te houden zodat op deze manier achteraf duidelijk de traceerbaarheid van 
deze transporten alsnog kan onderzocht worden. 
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Vraag nr. 163 
van 14 december 2005 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
KMO-afval   -   Inzameling 
 
Enige tijd geleden konden we via persartikelen vernemen dat een rapport van OVAM uitwees dat 
KMO’s verantwoordelijk zijn voor 85 procent van het bedrijfsafval. 
 
KMO-afval kan in vele gevallen als huishoudelijk afval aangeleverd worden, maar er bestaan 
verschillende fracties binnen het KMO-afval waarvoor een aparte inzameling nodig is. 
 
De uitbouw van gemeentelijke of intercommunale KMO-containerparken zou een oplossing kunnen 
bieden voor de grote hoeveelheid KMO-afval. 
 
1. Kan de minister meedelen op welke manier het rapport tot stand is gekomen? 
 
2. Op welke manier werden de inzamelcijfers geregistreerd? 
 
3. Bestaan er al gemeentelijke of intercommunale containerparken voor KMO-afval? Zo ja, waar? 
 
4. Waarom werd er eertijds een negatief advies gegeven voor de bouw van een KMO-containerpark 

op de terreinen van de voormalige IHK-site in Edegem (IGEAN)? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 163 van 14 december 2005 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Het rapport is het resultaat van de jaarlijkse melding van afvalstoffen door meer dan 15.000 

bedrijven conform artikel 6.3.1.1 en 6.3.1.2 van VLAREA. De statistische methode die aan de 
basis ligt van de tabellen, is mee opgenomen in het rapport. 

 
2. De producenten van de afvalstoffen melden hoe en door wie de afvalstoffen ingezameld zijn. 
 
3. Neen. Enkel in combinatie met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is het rendabel om 

de afvalstoffen van KMO’s, handelaars en zelfstandige ondernemers in te zamelen. Steeds meer 
gemeenten aanvaarden onder bepaalde voorwaarden de (vergelijkbare) bedrijfsafvalstoffen van 
kleine ondernemingen. Deze voorwaarden zijn de aangevoerde of aangeboden hoeveelheid van de 
afvalstoffen en de omvang van de contantbelasting. 

 
4. De milieuvergunningsaanvraag voor een KMO-containerpark werd gunstig geadviseerd door de 

Gewestelijke Milieuvergunningscommissie, maar werd bij ministerieel besluit van 11 juni 2004 
geweigerd gelet op de mogelijke verkeershinder. 
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Vraag nr. 164 
van 14 december 2005 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Stadsrandbos bezuiden Antwerpen   -   Stand van zaken 
 
De realisatie van een stadsrandbos ten zuiden van Antwerpen heeft inmiddels al heel wat procedures 
doorlopen. Inmiddels zou de samenwerkingsovereenkomst met de betrokken gemeenten ondertekend 
zijn. 
 
Kan de minister meedelen welke procedures nog doorlopen moeten worden vooraleer het bos 
gerealiseerd kan worden, telkens met de geplande timing? 
 



-568-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006
 
 

 

KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 164 van 14 december 2005 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Sta mij toe eerst wat duiding te geven bij de historiek van het dossier. Nadien zal ik dieper ingaan op 
de volgende stappen en de verschillende fases in het project.  
 
Eind 2003 werd de studie ‘Aanduiden locatie stadsrandbos ten zuiden van Antwerpen’ afgerond. Deze 
studie gaf volgende locaties als topbestemmingen aan voor het stadsrandbos ten zuiden van 
Antwerpen : Moretus-Boshoek, Edegemse Hoek-Groeningehof-Pannebossen en Klaverblad-Kleidaal. 
Om praktische en strategische redenen werd beslist te focussen op één locatie. De keuze viel hierbij op 
Edegemse Hoek-Groeningehof-Pannebossen. Deze keuze wordt onderbouwd op basis van het lokaal 
aanwezige bestuurlijke draagvlak, de afwezigheid van ecologische en recreatieve kwaliteiten in dit 
gebied en de aanwezige dynamiek als gevolg van de visievorming voor ‘de open ruimte vinger’ tussen 
A12 en E19 in het kader van het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (of kortweg PRUP) 
‘Golfterrein Drie Eycken’, onder impuls van het departement Ruimtelijke Ordening van de provincie 
Antwerpen. 
 
Het focussen op één locatie heeft betrekking op de huidige activiteiten inzake concrete realisatie van 
het stadsrandbos ten zuiden van Antwerpen. Binnen de lopende afbakeningsprocessen wordt steeds de 
studie ‘Aanduiden locatie stadsrandbos ten zuiden van Antwerpen’ als een geheel naar voor 
geschoven. 
 
Edegemse Hoek-Groeningehof-Pannebossen is gelegen op grondgebied van Aartselaar, Edegem en 
Kontich. Op initiatief van het Vlaamse Gewest en de Provincie Antwerpen, toonden de gemeenten 
Aartselaar, Edegem en Kontich  zich principieel bereid om samen met het Vlaams Gewest en de 
provincie mee te stappen in de uitwerking van een inrichtings- en implementatiestudie voor het gebied 
Edegemse Hoek-Groeningehof-Pannebossen. Bovendien engageerden deze gemeenten zich om elk 
2.500 euro van de totale studiekost te dragen. 
 
Gedurende de zomer 2005 werd de gunning van een inrichtings- en implementatiestudie voor het 
gebied Edegemse Hoek-Groeningehof-Pannebossen voorbereid door administratieve vertegen-
woordigers van de betrokken besturen.  
 
Op 29 augustus 2005 werd de samenwerking voor de opmaak van een inrichtings- en 
implementatiestudie voor het gebied Edegemse Hoek-Groeningehof-Pannebossen officieel 
bekrachtigd door het formeel ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door alle betrokken 
bestuurniveaus. 
 
Op 5 december 2005 ging dan de studieopdracht ‘Inrichtingsstudie voor het stadsrandbos Antwerpen 
(grondgebied Aartselaar, Edegem en Kontich)’ van start. De uitvoeringstermijn is vastgesteld op 
maximum 8 maanden. Voorzien wordt echter om gedurende de studie tweemaal de uitvoeringstermijn 
op te schorten opdat de provincie en gemeenten hun visie en standpunt kunnen verlenen aan de 
voorliggende resultaten van de uitgevoerde studiefase. Indien geen volledige consensus wordt bereikt, 
worden de bemerkingen van het bestuur of de besturen die geen akkoord gaven, genoteerd.  
Indien wenselijk zal in functie van die bemerkingen worden bijgestuurd.  
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In geval van bijsturing wordt op voorstel van de projectgroep een addendum voorgelegd aan de 
stuurgroep. Indien dit addendum de goedkeuring van de stuurgroep verkrijgt, wordt het officieel 
toegevoegd aan het eindrapport van die respectievelijke fase. De uitvoeringstermijn en/of 
opschortingstermijn kan eventueel, omwille van gegronde redenen en mits goedkeuring van de 
projectgroep, verlengd worden.  
 
In essentie zal de studieopdracht dus in de loop van 2006 worden afgerond.  
 
Inhoudelijk omvat de studie twee grote onderdelen: 
 
1. het uitwerken van een visie op de functionele en ruimtelijke inrichting van het gewenste 

stadsrandbos 
 
Het ontwikkelen van deze visie moet vertrekken van het geheel aan functies welke het 
stadsrandbos kan/moet vervullen (recreatief, landschappelijk, ecologisch, structuurversterkend, 
economisch, enz). Daarna volgt dan de inhoudelijke invulling van de mate waarin en de wijze 
waarop het stadsrandbos deze functies kan vervullen. Tenslotte moet dit inhoudelijke verhaal 
ruimtelijk vertaald worden met respect voor de specifieke uitgangssituatie van het studiegebied. 
Naast een visie op de interne inrichting van het stadsrandbos moeten ook de externe relaties met 
de directe omgeving worden uitgewerkt. 

 
2. de opmaak van een operationeel inrichtingsplan voor de gewenste inrichting 
 

Het operationeel inrichtingsplan moet op (geaggregeerd) perceelsniveau aangeven welke partner 
welke acties op welk moment moet nemen. Dit alles met als doel het omvormen van de bestaande 
situatie in het studiegebied naar het beoogde stadsrandbos. 
Bij dit operationeel inrichtingsplan hoort ook de opmaak van een inrichtingsrapport dat gevoegd 
wordt bij het door afdeling Ruimtelijke Planning op te maken gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP) en dat moet dienst doen als referentiekader bij het verlenen van vergunningen voor 
activiteiten in de perimeter van het stadsrandbos. 

 
Kwantitatief gezien beslaat het studiegebied ca. 750 ha, waarbinnen vandaag zo’n 60 ha privébos 
voorkomt. De oorspronkelijke kwantitatieve taakstelling voor het stadsrandbos Antwerpen beoogt 
een bosuitbreiding van 300 ha. Binnen deze studie moet echter nagegaan worden wat de maximale 
doch verantwoorde bosuitbreiding is die binnen het studiegebied kan gerealiseerd worden. Het is 
hierbij enerzijds van belang dat deze maximale bosuitbreiding op realistische wijze wordt 
gefaseerd en dat anderzijds voldoende aandacht wordt besteed aan een optimale en aanvaardbare 
verweving en/of integratie van het bos met andere ruimtegebruikers. Dit betekent dat het bijzonder 
moeilijk is om een timing vast te stellen. Wel kan ik verzekeren dat ik al het nodige zal doen om 
dit project te doen slagen. 

 
Bepaalde onderdelen van de studieopdracht die verband houden met de aanvaardbaarheid van de 
realisatie van het stadsrandbos ten zuiden van Antwerpen voor de landbouwsector en de eventuele 
potenties voor verweving en/of integratie van het stadsrandbos met duurzame landbouw, zullen 
worden uitgevoerd door de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM). Dit onderzoek vormt een 
afzonderlijk onderdeel van de ‘Inrichtingsstudie voor het stadsrandbos Antwerpen (grondgebied 
Aartselaar, Edegem en Kontich)’. Het geven van de opdracht en het vergoeden van het studiewerk 
van de VLM gebeurt door het Vlaams Gewest alleen. 
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Vraag nr. 165 
van 14 december 2005 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Bodemsanering tankstations   -   Stand van zaken 
 
Sinds 26 maart 2004 is het bodemsaneringsfonds voor tankstations (Bofas) operationeel. Dit fonds 
moet eigenaars van tankstations die wettelijk tot sanering verplicht zijn of die op vrijwillige basis tot 
sanering overgaan, ondersteunen. 
 
Het is nu al duidelijk dat in de sector van de tankstations grote saneringswerken zullen moeten worden 
doorgevoerd. 
 
Alleen blijft er op het terrein nog veel onduidelijkheid of ongenoegen over de procedure. 
 
1. Kan de minister meedelen hoeveel eigenaars van een tankstation een aanvraag tot sanering hebben 

ingediend? 
 
2. Hoeveel aanvragen werden ontvankelijk verklaard? 
 
3. Is de lijst van de tankstations die voor sanering en ondersteuning door Bofas in aanmerking komen 

beschikbaar? Zo ja, waar? 
 
4. Welke tankstations werden inmiddels al gesaneerd of bij welke werden werken aangevat? 
 
5. Wat was de kostprijs van de inmiddels gesaneerde tankstations? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 165 van 14 december 2005 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Het Bodemsaneringsfonds voor Tankstations (BOFAS), opgericht als vereniging zonder winst-

oogmerk, heeft als opdracht om in geval van sluiting van een tankstation de bodemsanering van de 
betrokken verontreinigde site of het verontreinigd terrein te bewerkstelligen en te financieren in 
naam en voor rekening van de exploitant, feitelijke gebruiker of eigenaar. In het geval van voort-
zetting van de uitbating of van hernieuwing van de uitbating van het tankstation heeft BOFAS als 
opdracht de bodemsanering van de betrokken verontreinigde site of het verontreinigd terrein te 
adviseren, administratief op te volgen, te controleren en de bodemsaneringskosten ervan 
gedeeltelijk terug te betalen. 

 
Er kan voor vier verschillende types van tussenkomst een aanvraag bij BOFAS ingediend worden. 
De verschillende aanvraagmogelijkheden, met vermelding van het aantal aanvragen op 20 
december 2005, zijn: 
 

• sluiting van een tankstation        797 
• sluiting van het tankstation bij wijze van overgangsmaatregel   145 
• voortzetting of hernieuwing van de uitbating van een tankstation   447 
• voortzetting van de uitbating van een tankstation bij wijze van overgangsmaatregel 198 

 
Indien de bodemsaneringswerken werden opgestart na 1 januari 2000 én uiterlijk op 26 september 
2004, dan geldt dit als een sanering bij wijze van overgangsmaatregel. 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat de aanvragen voor een tussenkomst van BOFAS in het kader van een 
sanering bij wijze van overgangsmaatregel van een gesloten tankstation, in het kader van een 
sanering bij wijze van overgangsmaatregel bij de voortzetting van de uitbating en in het kader van 
een sanering bij voortzetting of hernieuwing van de uitbating van een tankstation uiterlijk op 26 
maart 2006 bij BOFAS dienen ingediend te worden.  

 
2. Het aantal door BOFAS ontvankelijk verklaarde aanvragen voor de verschillende 

aanvraagmogelijkheden:  
 

• sluiting van een tankstation        708 
• sluiting van het tankstation bij wijze van overgangsmaatregel   115 
• voortzetting of hernieuwing van de uitbating van een tankstation   400 
• voortzetting van de uitbating van een tankstation bij wijze van overgangsmaatregel 177 

 
Uiteraard worden hierbij dezelfde bemerkingen gemaakt als bij vraag 1. 

 
3. Om redenen van commerciële en concurrentiële aard en om te vermijden dat misbruik zou kunnen 

gemaakt worden van deze informatie is de nominatieve lijst van tankstations niet beschikbaar. 
 
4. In de loop van 2005 werden voor 12 dossiers de bodemsaneringswerken opgestart in opdracht van 

BOFAS. Het betreft hier dossiers waarvoor een aanvraag tot tussenkomst voor sluiting van een 
tankstation werd ingediend. In 2005 heeft BOFAS zich voornamelijk gericht op de uitvoering van 
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beschrijvende bodemonderzoeken. Dit om een correcte inschatting te kunnen maken van de 
noodzaak om tot bodemsaneringswerken over te gaan en het bepalen van de saneringsurgentie.  

 
5. Vermits voor geen van de 12 dossiers waarbij de bodemsaneringswerken in 2005 werden opgestart 

in opdracht van BOFAS de bodemsaneringswerken reeds afgerond zijn, kan momenteel nog geen 
kostprijs van de bodemsanering voor de betrokken voormalige tankstations gegeven worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 166 
van 14 december 2005 
van KARLOS CALLENS 
 
 
 
N37 Ardooie   -   Heraanleg 
 
Aanvankelijk werd het project N37 betreffende de rijvakken gelegen op het grondgebied Ardooie op 
het driejarenprogramma 2002-2004 ondergebracht als “structureel onderhoud wegverharding”, gezien 
de zeer slechte staat van deze gewestweg. 
 
In het mobiliteitsplan van Ardooie bleek dat het niet meer verantwoord was alleen over te gaan tot 
onderhoud, maar dat het veeleer nodig was over te gaan tot een volledige herinrichting en de N37 aan 
te passen aan zijn categorisering als primaire II-weg volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
Ook de drie belangrijkste kruispunten moesten worden heringericht. 
 
Na de opening van de ring rond Roeselare zullen er op de N37 enorme files ontstaan. Nu is dit reeds 
het geval op diverse tijdstippen. De rotondes en ventwegen zouden zorgen voor een betere 
doorstroming van het verkeer. 
 
Door het studiewerk en de verschillende onteigeningen die moesten gebeuren, kon het project niet 
meer aanbesteed worden in 2002. 
 
In het antwoord van de toenmalig bevoegde minister op een gelijkaardige schriftelijke vraag nr. 120 
werd verklaard dat de start van de werken eind 2003 of begin 2004 verwacht kon worden (Bulletin van 
Vragen en Antwoorden nr. 8 van 31 januari 2003, blz. 1427). 
 
1. Waarom werden bovenvermelde werken nog niet uitgevoerd? 
 
2. Wat is de nieuwe datum van de aanvang van de werken en wat is de einddatum? 
 
3. Wat zijn de precieze werken die worden uitgevoerd binnen dit project? 
 
4. Dienen er nog studies of procedures afgewerkt te worden vooraleer er kan worden overgegaan tot 

de uitvoering? 
 
5. Wanneer voorziet de minister in nieuwe middelen om dit project te financieren? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 166 van 14 december 2005 
van KARLOS CALLENS 
 
 
 
1. De werken zijn om budgettaire redenen verschoven. Intussen wordt de weg tijdelijk met kleine 

onderhoudswerken in dienst gehouden. 
 

2. Deze werken niet opgenomen in de recentste versie van driejarenprogramma. Zij zullen worden 
opgenomen in functie van de beschikbare middelen. 

 
3. Er is een volledige herinrichting voorzien met de aanleg van twee rijstroken met ventwegen voor 

de ontsluiting van de aangelanden. De kruispunten zullen als rotondes worden ingericht. 
 

4. De onteigeningen moeten nog gebeuren. In dit verband moet vermeld worden dat de onteigening 
van een gedeelte van het kerkhof de onteigeningsprocedure gevoelig zal verlengen. Deze 
onteigeningen dienen afgerond te zijn alvorens tot aanbesteding kan worden overgegaan. 

 
5. De opname van het project op een volgend meerjarenprogramma zal worden afgewogen in functie 

van de verschillende prioriteiten binnen de provincie en de beschikbare budgettaire middelen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 167 
van 14 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vlaamse Gemeenschap   -   Sponsoring 
 
De Vlaamse Gemeenschap of haar Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) zijn vaak sponsor van 
evenementen, sociale en culturele manifestaties. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de sponsoringsprojecten die onder zijn/haar beleidsdo-
 mein vallen? 
 
2. Om welke vorm van sponsoring gaat het en voor welk bedrag? 
 
3. Welke criteria worden gehanteerd om al dan niet projecten te sponsoren? 
 
4. Op welke manier worden deze sponsoringsprojecten geëvalueerd? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 21, Moerman nr.22, Vanden-

broucke nr. 50, Vervotte nr. 58, Van Mechelen nr. 53, Anciaux nr. 34, Bourgeois nr. 30, Peeters 
nr. 167, Keulen nr. 51, Van Brempt nr. 45). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 167 van 14 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Yves Leterme, minister-president van 
de Vlaamse Regering; Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 168 
van 14 december 2005 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Brownfieldproject Schotte (Aalst)   -   Stand van zaken 
 
Het terrein Schotte, waar zich vroeger een leerlooierij bevond, is een zwaar vervuild terrein in het 
centrum van Aalst. De stad Aalst en het Vlaams Gewest willen Schotte een groen-recreatieve 
bestemming geven. Zo wordt vlakbij het stadscentrum een grote groene long gecreëerd. Osbroek-
Gerstjens wordt dan zo verbonden tot één grote brok natuur. Deze nabestemming werd ook bevestigd 
in de afbakening (RUP) van het stedelijk gebied Aalst. 
 
Vooraleer de nabestemming kan worden ingevuld, moet de grond uiteraard worden gesaneerd. 
Bovendien zit het hele dossier vervat in een juridisch kluwen. De vroegere eigenaars zijn failliet, en er 
werden bijgevolg curatoren aangesteld. Op hun verzoek is intussen de procedure van vereffening 
gesloten. Zij vroegen en verkregen van de rechtbank de afsluiting van de faling, waardoor zij van hun 
mandaat ontheven zijn. 
 
De stad Aalst zegt dat bijgevolg het terrein Schotte juridisch gesproken “onbeheerd” is. Volgens het 
Burgerlijk Wetboek (art 539 en 713) behoort dit terrein bijgevolg tot het openbaar domein. 
 
Het terrein Schotte in Aalst is één van de door de vorige Vlaamse Regering geselecteerde 
brownfieldprojecten (zie www.ovam.be). Om te komen tot deze selectie werd gebruikgemaakt van 
selectiecriteria die te maken hebben met de situering van het project, de verontreinigingssituatie, de 
(her)bestemming, het risicobeheer, de maatschappelijke voordelen en economische aspecten. Het is 
niet duidelijk of dit brownfieldproject op dit moment nog verder uitgevoerd wordt?.  
Het terrein Schotte is niet alleen juridisch “onbeheerd”, ook op het terrein ligt het er onbeheerd bij. 
Vooral langs de straatkant is de site momenteel makkelijk toegankelijk. Op de site zijn trouwens al 
enkele (illegale) raves georganiseerd. 
 
1. Klopt het standpunt van de stad Aalst dat het terrein Schotte nu juridisch tot het “openbaar do-
 mein” behoort? 
 
 Zo ja, wie wordt de feitelijke eigenaar: de federale staat, de stad, OVAM? 
 
2. Heeft deze nieuwe situatie gevolgen voor het brownfieldproject-Schotte? 
 
3. Staat het project-Schotte nog steeds op de lijst van de uit te voeren brownfieldprojecten? 
 
 Zo ja, wat is de stand van zaken m.b.t. de uitvoering ervan? 
 
 Zo neen, wat is de reden daarvoor en komt het project bijgevolg op de lijst van de ambtshalve te 
 saneren projecten? 
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4. Het terrein ligt er momenteel onbeheerd bij, met alle risico’s vandien. 
 
 Wie is vandaag verantwoordelijk voor de site? 
 
 Wie moet toezien op de veiligheid? 
 
 Zijn er gezondheidsrisico’s bij het betreden van het terrein? 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -581- 
 
 

 

KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 168 van 14 december 2005 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Op het terrein Schotte te Aalst was de voormalige leerlooierij de N.V. Lederfabriek Schotte gevestigd. 
Deze is failliet gegaan in 1997. Op 18 april 2005 werd het faillissement van deze vennootschap 
gesloten verklaard bij vereffening.  
 
Dit terrein is gelegen in een zone die in het kader van de afbakening van het regionaal stedelijk gebied 
Aalst een herbestemming van industriezone naar “randstedelijk groengebied met dagrecreatieve en 
natuureducatieve infrastructuur” kreeg. 
 
Tijdens de vorige regeerperiode van de Vlaamse Regering werd door de stuurgroep brownfield-
ontwikkeling een initiatief van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA met betrekking 
tot het terrein Schotte erkend als brownfield proefproject. Dit initiatief had als doelstelling na te gaan 
op welke wijze het terrein een nieuwe ontwikkeling en bestemming zou kunnen krijgen en hoe 
afbraak, sanering en ontwikkeling het best op elkaar kunnen afgestemd worden.  
 
1. De eerste vraag gaat eigenlijk over de bestemming van een onroerend goed bij sluiting van een 

faillissement wegens ontoereikend actief en de vraag of dergelijk onroerend goed dan juridisch 
gesproken “onbeheerd” is en overeenkomstig artikel 539 en 713 behoren tot het openbaar domein. 
Niettegenstaande deze materie niet tot mijn bevoegdheid behoort wens ik hier het standpunt naar 
voor te brengen die de federale Overheidsdienst Financiën – Patrimoniumdiensten recent aan de 
OVAM heeft overgemaakt. Volgens hun zienswijze moet vooreerst beklemtoond worden dat de 
rechtsfiguur van de onbeheerde goederen enkel bestaat ten behoeve van de noodwendigheden van 
het algemeen belang. Het is onaanvaardbaar dat de overheid door middel van wettelijke 
bepalingen zelf een onbeheerd goed zou doen ontstaan om op die wijze eigenaar te worden van die 
goederen. De wetgever heeft in de nieuwe faillissementswet  een einde willen stellen aan het 
systeem waarin rechtspersonen enkel bleven voortbestaan ten behoeve van hun vereffening. 
Daarom kunnen na de afsluiting van het faillissement opgedoken nieuwe activa te gelde gemaakt 
worden en gestort worden in de Deposito- en Consignatiekas. Dit geldt ook voor de onroerende 
goederen waarvoor geen koper gevonden werd. De goederen die achterblijven uit een faillissement  
blijven verbonden met het vermogen van de gefailleerde rechtspersoon en kunnen niet als verlaten 
worden beschouwd. Wanneer er zich een koper zou aandienen zal een curator ad hoc aangesteld 
worden. De opbrengst van de verkoop van het goed komt nog steeds toe aan de schuldeisers. Tot 
besluit moet ik dan ook stellen dat het standpunt van de Stad Aalst hier niet mee overeenstemt. 

 
2. Deze nieuwe situatie – namelijk sluiting van het faillissement – heeft uiteraard enkele juridische 

gevolgen waardoor bijkomende stappen noodzakelijk zullen zijn om het terrein te kunnen 
verwerven. 

 
3. Het project Schotte blijft één van de projecten waar  het Vlaamse Gewest in samenwerking met de 

lokale overheid de herontwikkeling wil realiseren. In dit verband is er overleg tussen de OVAM, 
SOLvA en de Stad  Aalst. De visie die momenteel gedragen wordt is dat SOLvA het terrein zou 
verwerven en instaan voor de bovengrondse sanering (o.a. afbraak gebouwen)  en de OVAM voor 
de bodemsanering. Dit moet nog verder onderbouwd worden en uitgewerkt worden in concrete 
samenwerkingsovereenkomsten.  
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Hierbij wil ik ook benadrukken dat de brownfieldbenadering niet uitsluit dat het terrein door de 
OVAM ambtshalve zou gesaneerd worden. Integendeel, het terrein is opgenomen op de lijst van 
de ambtshalve te saneren gronden (overeenkomstig artikel 46 van het bodemsaneringsdecreet). De 
opmaak van het bodemsaneringsproject werd dan ook in november 2005 door de OVAM 
ambtshalve opgestart. De brownfield benadering bestaat erin dit ambtshalve optreden optimaal af 
te stemmen op de toekomstige ontwikkeling en maximaal bijdragen en inbreng van andere 
betrokkenen te benutten. 
 

4. Zoals ik reeds aanhaalde in het antwoord op de eerste deelvraag blijft de grond verbonden aan het 
vermogen van de gefailleerde rechtspersoon. Het toezicht op de veiligheid valt in de eerste plaats 
onder de bevoegdheid van de burgemeester en de gemeente overeenkomstig artikel 133 tot 135 
van de nieuwe gemeentewet. In dit verband heeft de OVAM op 12 december ’05 vastgesteld dat 
het terrein momenteel degelijk werd afgesloten door de Stad Aalst. Bij het betreden van het terrein 
kunnen er gezondheidsrisico’s zijn o.a. door het voorkomen van vrije asbestvezels in de 
gebouwen. De verontreiniging in de bodem met chroom kan eveneens een gezondheidsrisico 
inhouden bij contact met de bodem. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 169 
van 14 december 2005 
van VERA DUA 
 
 
 
VLM-verkaveling Deinze-Kruishoutem   -   Opzet 
 
Naar ik heb vernomen, werd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een stedenbouwkundig attest 
aangevraagd om een aantal loten gelegen tussen Deinze en Kruishoutem te verkavelen als “loten voor 
serreteelten” met als bedoeling toegevoegde waarde te creëren. Ik vermoed dat het gaat om 
landbouwgronden die oorspronkelijk waren bedoeld om de Grondenbank te spijzen in het kader van de 
ontwikkeling van het Gentse stadsbos in Zwijnaarde-Kastelensite. 
 
Het advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) van Deinze was 
blijkbaar negatief, met als argument dat dit het open karakter van de omgeving aantast, wat een signaal 
is van het gebrek aan maatschappelijk draagvlak ter plaatse voor een nieuwe serrezone. 
 
1.  In hoeverre is het aangewezen dat de VLM zelf gronden verkavelt die niet gelegen zijn in een 

lopende ruilverkaveling of een landinrichtingsproject? Behoort dit tot de kerntaken van de 
VLM? 

 
2.  In hoeverre is het aangewezen dat de VLM meewerkt aan een aantasting van de open ruimte? 
 

Is dit niet strijdig met haar basismissie, met name het behoud van een goede ruimtelijke 
ordening op het platteland? 

 
3.  In hoeverre gaat het om gronden die oorspronkelijk in het kader van de Grondenbank voor de 
  Kastelensite gereserveerd waren? 
 

Of gebeurt deze verkaveling juist in het kader van grondenruil ten gevolge van de creatie van 
het Gentse stadsbos en zullen deze geruild worden met gronden in de Kastelensite? 

   
4.  Zijn er reeds gegadigden voor deze zone? Met wie is er al contact over de concrete verkoop 

van deze gronden? 
 

5.  Hoeveel gronden zijn er beschikbaar voor de Grondenbank in het kader van de creatie van het 
  stadsbos Kastelensite en voor welke gronden zijn er al concrete onderhandelingen gestart? 
   
  Hoeveel ha grond is er nodig in de Grondenbank voor grondenruil in het kader van de creatie 
  van het stadsbos de Kastelensite? 
   
  Wat is de stand van zaken? 
   
N.B.  Vragen over dit onderwerp werden gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 55) en 

Peeters (nr. 169). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 169 van 14 december 2005 
van VERA DUA 
 
 
 
1 en 2. De VLM wenst, in het kader van een Landinrichtingsproject, een kleinschalige bedrijvenzone 

voor glastuinbouw in te richten. In dit kader werd voor een aantal percelen gelegen te Deinze 
en Kruishoutem een stedebouwkundig attest 2 aangevraagd. Op 1 december 2004 diende de 
VLM een aanvraag tot stedenbouwkundig attest in bij ROHM. Op 11 oktober 2005 ontving de 
VLM een antwoordbrief van ROHM met de volgende melding: “De ingewonnen adviezen 
(gemeente Kruishoutem, Stad Deinze, provincie Oost-Vlaanderen) vallen in globo positief uit. 
Omdat een aantal onderdelen een planologisch initiatief vergen (vb. nieuwe openbare 
wegenis) lijkt het ons meer aangewezen om het project na te streven door middel van de 
goedkeuring door een RUP of BPA”. 

 
De percelen met hoeve werden eind 2002 aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij (ca 
35 ha). De aankoop kaderde in de realisatie van de richtplanopties van het 
landinrichtingsproject Leie en Schelde. Het richtplan Leie en Schelde, goedgekeurd door 
Vlaamse Regering op 30 juni 1998, voorziet de optie van concentratie van 
glastuinbouwgebieden. Het richtplan gaat daarbij uit van het feit dat de huidige 
glastuinbouwactiviteiten hoofdzakelijk te vinden zijn in bebouwde zones waar ze problemen 
ondervinden inzake milieu- en/of bouwvergunningen. Om die reden zwermen 
glastuinbouwactiviteiten uit naar de open randzone, waar (glas)tuinbouw met bijhorende 
agrarische constructies niet altijd gewenst is vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt. 
Het richtplan opteert ervoor deze bedrijven gedeconcentreerd te bundelen, vb. zoneren in 
serreparken. Dit zoneren heeft een tweeledig doel: 

 
- het bieden van rechtszekerheid en daarmee de leefbaarheid van deze bedrijven 

verhogen; 
- het open landschap vrijwaren voor individuele, in het landschap storende serresite. 

 
Als inrichtingsmaatregelen voorziet het richtplan in verkaveling voor serrebedrijven, aanleg 
van ontsluiting en nutsvoorzieningen.  

 
De Vlaamse Landmaatschappij levert hiermee een bijdrage aan de ontwikkeling van alle 
aspecten van het platteland, inclusief de economische leefbaarheid van het platteland binnen 
en buiten de reguliere projectwerking.  

 
Het project draagt bij tot de realisatie van het Actieplan Glastuinbouw. De Vlaamse Regering 
keurde in het voorjaar van 2003 het Actieplan Glastuinbouw goed. Het Actieplan 
Glastuinbouw heeft tot doel het stimuleren van de glastuinbouw in Vlaanderen. In het 
Actieplan Glastuinbouw wordt de link gelegd tussen het landbouwbeleid, milieubeleid en het 
ruimtelijk beleid. Het actieplan formuleert als maatregel onder meer: de effectieve realisatie 
van ruimtelijke vestigingsmogelijkheden voor nieuwe glastuinbouwbedrijven. 

 
3. Om deze planoptie concreter uit te werken gebeurde een onderzoek naar gebieden die voor 

tuinbouwconcentratie in aanmerking komen binnen het landinrichtingsproject (Universiteit 
Gent, februari 2000 in opdracht van Vlaamse Landmaatschappij). In dit onderzoek werden 
zoekzones afgebakend op basis van een aantal criteria, zoals aanwezigheid van grote 
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infrastructuren, gewestplanbestemmingen, bodemkwaliteit, landschappelijke en ecologische 
voorwaarden. Het projectgebied Stokstorm sluit aan bij één van de voorgestelde zoekzones 
voor glas- en openlucht tuinbouw. 

 
De Raad van Bestuur van de VLM besliste op 3 oktober 2001 de gronden van de hoeve 
Stokstorm aan te kopen (ca. 35 ha) met als doel dit gebied in te richten als 
glastuinbouwbedrijvenzone. De gronden werden niet aangekocht in het kader van grondruil 
voor het parkbosproject Gent. 

 
4. De Raad van Bestuur van de VLM besliste op 27 oktober 2004 om de gronden bij voorkeur te 

verkopen aan glastuinbouwbedrijven die momenteel gevestigd zijn in of een negatieve invloed 
ondervinden van bepaalde bestemmingen (VEN, een natuur- of vogelrichtlijngebied, een 
groene gewestplan-bestemming) of een beschermd landschap, waardoor hun bedrijfsvoering 
op korte of lange termijn in het gedrang komt. Als algemene verkoopsvoorwaarde werd onder 
meer vooropgesteld dat de serrebedrijven worden uitgebouwd volgens technieken, waarbij 
efficiënt wordt omgesprongen met mineralen, energie en water en de milieuhinder 
(lichthinder) wordt geminimaliseerd. De gronden worden aan kandidaat-kopers toegewezen op 
basis van toewijzingscriteria die rekening houden met de knelpunten bij bestaande 
bedrijfsvoering, de milieu-investeringen in het toekomstige bedrijf, de sanering van het 
huidige bedrijf en de aanvang van de bouwwerkzaamheden. De gronden worden verkocht 
tegen kostprijzen zodat het project resulteert in een voor de Vlaamse Landmaatschappij 
financieel neutrale operatie. Momenteel zijn er een aantal gegadigden. Mocht blijken dat er te 
weinig kandidaat-kopers zijn bij de doelgroep waaraan de Vlaamse Landmaatschappij de 
gronden bij voorkeur wenst te verkopen, zullen de overblijvende percelen tegen marktprijzen 
worden verkocht waarbij de verkoopprijs minimaal de kostprijs van het project bedraagt. 

 
5. In het kader van de creatie van het stadsbos Gent (de Kastelensite) zijn door de grondenbank 

momenteel ca 11 ha gronden aangekocht en zijn er lopende onderhandelingen voor ca 13,5 ha. 
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Vraag nr. 172 
van 16 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Kruispunt A19-R8 Kortrijk   -   Verkeersveiligheid 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 19 van 4 oktober 2005 inzake 
“Investeringsprogramma wegen – Project 2724 Kortrijk” bleek dat de afwerking van de 
verkeerswisselaar A19-R8 niet voor de korte termijn is. De resultaten van de geplande MER-studie 
worden namelijk pas eind 2006 verwacht (Websitebulletin, publicatiedatum 6/12/05). 
 
Uit diverse hoeken wordt vastgesteld dat wie vanuit richting Bissegem (A19) komt en afslaat richting 
Ringshopping Kortrijk Noord (R8), zich in een zeer verkeersonveilige situatie bevindt, mede omdat de 
snelheidsbeperking van 70 km/u al te vaak met voeten wordt getreden. 
 
1. Is de minister op de hoogte van deze gevaalrijke verkeerssituatie? 
 
2. Worden er, in afwachting van de afwerking van de verkeerswisselaar A19-R8, op dit gevaarlijk 

verkeerspunt maatregelen genomen (bv. onbemande camera’s) teneinde de verkeersveiligheid te 
bevorderen? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 172 van 16 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Ja, om die reden werd de MER-studie voor dit project voorzien op het driejarenprogramma 2005-

2007. 
 
2. Nee, er zijn momenteel geen maatregelen voorzien. 

De gevaarlijke punten situeren zich over heel het complex van de verkeerswisselaar A19-R8 en 
niet op één specifieke plaats. 
Enkel een definitieve oplossing, namelijk een niet-gelijkvloerse verkeerswisselaar, kan hier een 
afdoende oplossing bieden. 
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Vraag nr. 173 
van 16 december 2005 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Westhoekreservaat De Panne   -   Stuifduin 
 
De centrale duinenvlakte in het Westhoekreservaat, een unieke stuifduin, is sterk aan het vergroenen. 
Deze stuifduin bestaat zeker al van voor 1850. Een tiental jaar geleden was ze nog 80 hectare groot. 
Alleen in Frankrijk en Noord-Denemarken vind je gelijkaardige duinenvlakten. 
 
Helaas is nu zowat de helft van de kale vlakte onder het helmgras verdwenen. Als deze evolutie zich 
voortzet, is over minder dan tien jaar de vlakte volledig groen. Als die vlakte volledig onder het groen 
zou verdwijnen, dan zou De Panne een grote toeristische troef verliezen. 
 
Ofwel laat men de natuur haar gang gaan, ofwel kiest men voor het alternatief, namelijk het helm 
uitrukken met bulldozers om het zand weer vrij spel te geven. Vraag is natuurlijk of het publiek dit 
alternatief zou aanvaarden. 
 
De afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap vraagt zich af of uitgerekend zij een natuurlijke 
evolutie ongedaan moet maken. 
 
Is er m.b.t. deze problematiek al een beslissing genomen? 
 
Zo ja, is ermee rekening gehouden dat deze stuifduin een toeristische meerwaarde heeft voor De Panne 
en dat, met een verdere vergroening, deze stad een toeristische troef verliest? En welk standpunt is er 
ingenomen m.b.t. het uittrekken van het helm? Of wordt ervan uitgegaan dat de natuur haar gang moet 
kunnen gaan? 
 
Zo neen, wanneer mag hier een beslissing worden verwacht? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 173 van 16 december 2005 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
1. Grootschalige zandverstuivingen zijn sinds de Late Middeleeuwen de hoofdmotor geweest van 

het functioneren van het ecosysteem van de kustduinen. Niet alleen de blonde duintoppen, maar 
ook de vochtige duinpannen ontstaan dankzij zandverstuiving. Aan de extreme 
leefomstandigheden van het stuivende duinlandschap is bovendien een sterk gespecialiseerde 
fauna verbonden. Het habitattype ‘2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila 
arenaria (witte duinen)’ is dan ook opgenomen in de bijlage I van de Europese Habitatrichtlijn 
92/43/EEG. 

 
Het door u aangehaald fenomeen, namelijk het spontaan “vergroenen” van de eertijds stuivende 
duinen, beperkt zich niet tot het centraal loopduin van het Vlaams natuurreservaat ‘De Westhoek’ 
te De Panne. Gedurende het laatste decennium is de toenemende spontane fixatie van stuivende 
duinlandschappen door de vegetatie een nagenoeg overal langs de Atlantische kusten van Europa 
vastgesteld verschijnsel. Waarschijnlijke oorzaken van deze evolutie zijn de toegenomen 
atmosferische stikstofdepositie, de toegenomen neerslag en de verlenging van het 
vegetatieseizoen. Doordat de laatste jaren de winters minder lang en de (na-) zomers langer 
duren, blijven niet alleen de bladeren langer aan de bomen vasthangen, maar blijft ook de 
fotosynthese (en de opbouw van reserves) in het Helmgras langer voortduren. Meer neerslag en 
vochtigheid verhogen alweer de kiemingskansen van de zaden en de overlevingskansen van de 
zaailingen van de Helm. De grootschalige verstuivingen waaruit hoge duinen ontstonden, lijken 
in West – Europa pas omstreeks het einde van de Volle Middeleeuwen en het begin van de Late 
Middeleeuwen voor het eerst opgetreden te zijn, mogelijks onder invloed van de toenmalige 
afkoeling van het klimaat, gekend als de “kleine ijstijd”. Gelet op de waarschijnlijke 
macroklimatologische oorzaken van het verschijnsel van “vergroening” van de duinen, is het niet 
meteen duidelijk hoe er op een doeltreffende en duurzame manier kan aan verholpen worden. 
 
In de Nederlandse kustduinen, die van oudsher (door toedoen van de Nederlandse 
duinenbeheerders) nagenoeg volledig vastgelegd zijn, werden in de voorbije jaren een drietal 
experimenten ondernomen tot destabilisering van het duin door verwijdering met mechanische 
hulpmiddelen van plantengroei, strooisel en humusrijke bodemlagen: ‘De Kerf’ (in 1998 over 6,2 
hectare), van Limburg-Stirum (vanaf 1995, over 30,3 hectare) en ‘Verlaten Veld’ (in 1999 over 
12,7 hectare). Deze experimenten kenden een wisselend succes en op heden is nog niet met 
zekerheid uitgemaakt of grootschalige ingrepen kunnen leiden tot een langdurige mobiliteit van 
het duin. Ook in Vlaanderen werd in het Vlaams natuurreservaat ‘Ter Yde’ te Koksijde in 2004 - 
2005 door de afdeling Natuur van de Vlaamse overheid een experiment van opnieuw activeren  
van de verstuivingdynamiek opgestart door het over een oppervlakte van 3 hectare verwijderen 
van struweel en humusrijke bodemlagen. Aan de Vlaamse kust komt zich bovenop de algemene 
‘vergroenings’-problematiek ook nog de beperkende randvoorwaarde enten van de verstedelijking 
en de ruimtelijke versnippering van het resterende duinenareaal. De duinenverstuiving kan maar 
in de mate worden toegelaten dat zij geen aangrenzende nog gebruikte gebouwen of wegenis 
bedreigt, zoals nog recent gebleken is bij de noodgedwongen fixatie van het loopduin dat te 
Westende het cultureel centrum Calidris en de Kustbaan bedreigde.  
 
In het geval van ‘De Westhoek’ te De Panne, draagt mogelijks ook de kunstmatige fixatie op 
Frans grondgebied door beplanting met populieren en Helm van het tot in de jaren 1990 
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beweeglijke ‘Dune du Perroquet’, ter vrijwaring van de toegangsweg van de gelijknamige 
camping, bij tot het versneld stilvallen van de verstuivingdynamiek van het centraal loopduin in 
het Vlaams natuurreservaat. In het grensoverschrijdende duinenmassief deed het tot voor enkele 
jaren geleden nog stuivend Franse ‘Dune du Perroquet’ immers dienst als zandvoorraad voor het 
loopduin in het Vlaams natuurreservaat. 
 
De ‘vergroening’ van de kustduinen is dus een complexe problematiek waaromtrent geen 
overhaaste beslissingen mogen getroffen worden. Wetenschappelijk onderbouwde en opgevolgde 
experimenten moeten uitwijzen of het in de huidige klimatologische omstandigheden en met de 
aan de Vlaamse kust slechts in beperkte mate beschikbare open ruimte überhaupt nog mogelijk is 
om op een langdurige en duurzame manier (grootschalige) zandverstuivingen in stand te houden. 
In het geval van het loopduin van ‘De Westhoek’ zou zelfs een grensoverschrijdende aanpak in 
overleg met de Franse Conservatoire du Littoral en andere bevoegde overheden aangewezen 
kunnen zijn. 

 
2. Zoals reeds in het antwoord op uw eerste vraag vermeld, zal ter zake pas een definitieve 

beslissing kunnen genomen worden wanneer er aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde 
en opgevolgde experimenten een beter inzicht verworven is in de oorzaken van de overal langs de 
Atlantische kusten van Europa waargenomen “vergroening” van de duinen en de doeltreffendheid 
op langere termijn van de eventueel hiertegen te treffen grootschalige maatregelen van 
destabilisering. Het duinengebied ‘De Westhoek’, waarin het centraal loopduin zich bevindt, bezit 
sinds 29 augustus 1957 het statuut van Vlaams natuurreservaat, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 32 en volgenden van het decreet natuurbehoud, is ook aangewezen als speciale 
beschermingszone in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn 79/409/EEG en opgenomen in de 
bij beschikking van de Europese Commissie van 7 december 2004 vastgestelde lijst van Gebieden 
van Communautair Belang in uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG. Bovendien 
is het, ongeacht de bovenvermelde juridische beschermingsstatuten en de planologische 
bestemming van het gebied, krachtens artikel 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 
juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, verboden duinvegetaties te wijzigen tenzij 
die wijziging geregeld is in een beheersplan voor natuurreservaten goedgekeurd met toepassing 
van de wetgeving op het natuurbehoud. Het uit 1996 daterend en in 2001 aangepast beheersplan 
van het Vlaams natuurreservaat ‘De Westhoek’ is op heden volledig uitgevoerd en sowieso aan 
een actualisatie toe. Het op zo’n korte termijn uitdoven van de verstuivingsdynamiek was in dat 
document niet voorzien. Juridisch gezien, kunnen eventuele maatregelen om het centraal loopduin 
opnieuw te doen stuiven pas uitgevoerd worden wanneer ze in het te actualiseren beheersplan van 
het natuurreservaat zouden opgenomen zijn. Hieraan voorafgaand is echter een grondig 
wetenschappelijk onderzoek naar de geomorfodynamiek van de Vlaamse (en zelfs noord – 
Franse) kustduinen noodzakelijk. Voor wat betreft de toeristische aantrekkingskracht van het 
gebied, wil ik u gerust stellen: hoewel het tientallen hectaren uitgestrekt stuivend loopduin van 
weleer onbetwistbaar landschappelijk spectaculair te noemen was, behoudt zelfs bij een 
toenemende begroeiing of “vergroening” het duinenlandschap van ‘De Westhoek’ een 
adembenemende schoonheid, die ongetwijfeld talrijke toeristen uit buiten- en binnenland zal 
blijven aantrekken. 
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Vraag nr. 174 
van 16 december 2005 
van JOS STASSEN 
 
 
 
E17 Haasdonk   -   Oprittencomplex   -   Heraanleg N485 
 
Volgens allerlei berichten wordt het oprittencomplex 15A op de N485 afgeschaft, en dit in het kader 
van het structuurplan van de stad Sint-Niklaas en de grote infrastructuurwerken in en rond de stad 
Antwerpen (in het kader van BAM). 
 
Daarom deze vragen. 
 
1. Wat is de stand van zaken van dit dossier? 
 

a) Wordt 15A op de E17 inderdaad geschrapt, op welke termijn? 
 

b) Wat is hiervoor de argumentatie? 
 

c) Wat betekent dit voor het structuurplan en de gemeenten Beveren, Temse en Kruibeke, 
aangezien dit complex zich op de grens van deze drie gemeenten bevindt? 

 
d) Wat zijn de mobiliteitseffecten van de afschaffing van 15A op de E17? 

 
2. Wat gebeurt er met de N485? De minister heeft hierover in de lokale pers allerlei verklaringen 

afgelegd. 
 

a) Wordt de N485 heraangelegd op het grondgebied van de gemeenten Kruibeke en Temse? Op 
welke termijn en met welke kostprijs? 

 
b) Blijft de N485 een gewestweg na de afschaffing van 15A op de E17? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 174 van 16 december 2005 
van JOS STASSEN 
 
 
 
1.  

a) Het complex Haasdonk wordt pas geschrapt eens de Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas 
gerealiseerd is – dit is niet op korte termijn gepland. 

 
b) Het afsluiten van het complex Haasdonk verhoogt de leefbaarheid van de kern van Haasdonk, 

onder meer doordat sluiproutes worden afgesneden. Het Verkeersmodel Waasland toonde aan 
dat het complex van Haasdonk belangrijker is voor Sint-Niklaas dan voor Beveren, hetgeen 
een bijkomend argument is om het complex af te sluiten eens de Oostelijke Tangent gereali-
seerd is. Door het sluiten van de ring rond Sint-Niklaas krijgt dit verkeer bovendien een beter 
alternatief. 

 
c) Dit houdt geen grote gevolgen in voor het structuurplan in de gemeenten Beveren, Temse en 

Kruibeke. 
 
d) Het verkeersmodel toont aan dat de effecten op de E17 gering zijn. 

 
2.  
 

a) De administratie Wegen en Verkeer heeft de gemeenten Kruibeke en Temse gevraagd om in 
navolging van de gemeente Beveren na te denken over de herinrichting van de N485 door het 
afsluiten van een module 16 van het mobiliteitsconvenantenbeleid. Op deze manier is een 
eerste aanzet gegeven tot het vinden van een oplossing voor deze gewestweg. In de loop van 
2006 zal de problematiek verder worden behandeld op de gemeentelijke begeleidings-
commissies. Een correcte termijn en raming kan nu nog niet worden gegeven. 

 
b) Het statuut van de N485 als gewestweg staat momenteel niet ter discussie. 
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Vraag nr. 176 
van 16 december 2005 
van PATRICK LACHAERT 
 
 
 
N49 Moerbeke   -   Heraanleg 
 
De N49 is een “dodenweg” waar op elk kruispunt - zo onder meer in Moerbeke-Kruisstraat - jaarlijks 
onnodig verkeersslachtoffers te betreuren zijn. 
 
Er bestaan reeds jaren (kleine en grote) plannen voor de herinrichting en heraanleg van de N49, 
gaande van de heraanleg van kruispunten tot de omvorming van de gewestweg tot volwaardige 
autosnelweg. 
 
Terwijl in buurgemeenten bepaalde investeringen werden gedaan en/of worden gepland (zoals de 
heraanleg van kruispunten), valt het op dat de gemeente Moerbeke reeds geruime tijd moet wachten op 
geplande investeringen. 
 
1. Welke concrete investeringen tot heraanleg/herinrichting/… van kruispunten en/of andere vormen 

van investeringen op de N49 op het grondgebied van de gemeente Moerbeke worden in 
aanmerking genomen en gepland? 
 

2. Wat is het tijdpad van deze investeringen?  
 
 Wat is het totale budget? 
 
3. Wat is de motivering voor het gekozen tijdpad? 
 
 Op basis van welke criteria wordt de rangorde van investeringen op de N49 vastgelegd? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 176 van 16 december 2005 
van PARTRICK LACHAERT 
 
 
 
1. Een niet-gelijkvloerse kruising van de N49 met de Kruisstraat te Moerbeke is nodig.  

Bij de aanleg van het complex wordt het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de lokale 
woonstraten geweerd. In afwachting zal de spoorvorming ter hoogte van het huidige kruispunt 
worden weggewerkt. 

 
2. Een precieze raming moet nog worden opgemaakt. De aanleg van het complex moet nog worden 

ingepast in het meerjarenprogramma van de administratie. De voorlopige raming, op basis van het 
voorontwerp, bedraagt 4 miljoen euro. 

 
3. Voor de aanleg van het complex ter hoogte van de Kruisstraat, werd een RUP opgemaakt. Het 

openbaar onderzoek hiervan is eind oktober 2005 afgesloten. Zonder dit RUP was de realisatie 
onmogelijk geweest. 
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Vraag nr. 180 
van 20 december 2005 
van ELSE DE WACHTER 
 
 
 
Stortplaatsen baggerspecie   -   Locaties 
 
Op basis van een recente persmededeling van 21 november 2005 uitgaande van het kabinet van de 
minister is gebleken dat er een geschikte locatie is gevonden voor het storten van baggerspecie.  
Meer specifiek zou een beroep gedaan kunnen worden op een terrein van de NV Argex langs de 
Schelde in Kruibeke en Zwijndrecht, met name een ontgonnen kleiput met een capaciteit van 4 
miljoen kubieke meter. Een positieve evolutie, in die zin dat het vinden van geschikte bergingsplaatsen 
voor baggerspecie niet voor de hand liggend was, terwijl de nood bijzonder groot was. 
 
De overeenkomst die tot stand zou komen met de NV Argex zou betrekking hebben op het 
terbeschikking stellen van een deel van de ontginningsterreinen van de NV Argex, een site die 
gedeeltelijk aan te duiden is als industriegebied enerzijds en natuurgebied anderzijds. 
 
Op basis van eerder gestelde vragen om uitleg in de Commissie voor Leefmilieu heb ik in dit dossier 
ook mijn bekommernis uitgedrukt met betrekking tot het feit dat bepaalde gemeenten in aanmerking 
zouden komen om als locatie voor het storten van baggerspecie te fungeren, terwijl er geen sprake was 
van een maatschappelijk draagvlak. In die zin juich ik de huidige gang van zaken toe. 
 
Toch heb ik nog een aantal vragen. 
 
1. Is het terrein van de NV Argex de enige locatie om het slib van de baggerwerken uit het Zee-
 scheldegebied op te vangen, of geldt dit ook voor de andere gebieden die ressorteren onder 
 Waterwegen en Zeekanaal?   
 
2. Is de capaciteit van 4 miljoen kubieke meter voldoende op lange termijn, aangezien de afdeling 
 Zeeschelde van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op basis van een integraal plan voor 
 het bergen van baggerspecie die de komende jaren zal vrijkomen bij het baggeren van de Schelde, 
 de Durme, de Rupel, de Nete, de Zenne, de Demer en de Dijle, de hoeveelheid te storten bagger-
 specie op 13,4 miljoen kubieke meter geraamd heeft? 
 
3. Welke andere locaties komen hiervoor eventueel in aanmerking? 
 
4. Komen de gemeenten waarvan eerder sprake als mogelijke locaties voor het bergen van 

baggerspecie definitief niet meer in aanmerking? 
 
 Welke garanties biedt de minister hiervoor? 
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ANTWOORD  
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1. De site Argex is de enige site die, op dit ogenblik, wordt voorbestemd voor het ontvangen van 

verontreinigde specie uit het gebied beheerd door de afdeling Zeeschelde van het agentschap 
Waterwegen en Zeekanaal. 

 
De site Argex zal ook worden gebruikt om andere specie afkomstig van het Vlaamse Gewest 
te storten of te bergen. 

 
2. De geraamde 13.4 miljoen kubieke meter baggerspecie valt niet samen met de hoeveelheid te 

storten specie. Door het steekvast maken van de te storten hoeveelheden en door het maximaal 
aanwenden van andere locaties voor het gebruiken en stockeren van de bouwstof, moet het 
mogelijk zijn een oplossing te hebben op middellange termijn. In dit geheel is het uiteraard 
ook belangrijk dat door de voortdurende inspanningen inzake waterzuivering, de 
verontreinigingsgraad van de in de bevaarbare waterwegen inkomende specie, vermindert en 
dus de mogelijkheden tot gebruik van de specie vergroten. Ook zullen de maatregelen inzake 
erosiebestrijding hun effect hebben door een verminderde slibaanvoer. De gekozen locatie 
moet de administratie W&Z in staat stellen voor het gebied van Zeeschelde en Zeekanaal een 
oplossing te bieden voor 10 à 15 jaar voor het uitvoeren van onderhoudswerken en het 
wegwerken van historische achterstand. 

 
3 en 4.  Op heden is de studie voor het zoeken van een geschikte locatie voor het bergen van veront-

reinigde baggerspecie voor de afdeling Zeeschelde en Zeekanaal, beëindigd. De oplossing 
gevonden op de site Argex geldt voor de middellange termijn. De wijze waarop op het einde 
van deze termijn aan het probleem een oplossing zal worden gegeven, moet op dat ogenblik 
worden bekeken in het licht van de op dat moment geldende normen en omgevingsfactoren. 
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Vraag nr. 181 
van 20 december 2005 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Gemeenschapsschool Bleekhofstraat Borgerhout   -   Bodemsanering 
 
De gebouwen van de Gemeenschapsschool in de Bleekhofstraat te Borgerhout werden opgetrokken 
begin jaren zeventig. De school werd gebouwd op de gronden waar in het verleden een kaarsenfabriek 
gevestigd was. 
 
Naar aanleiding van verbouwingswerken enkele jaren geleden zou men tot de conclusie gekomen zijn 
dat de gronden zwaar verontreinigd waren door de insijpeling van chemicaliën in de grond. Een deel 
van de verontreinigde gronden zou verwijderd zijn, maar een belangrijk deel zou zich nog in de 
ondergrond bevinden. Naar verluidt zijn recent bodemstalen genomen om de graad van 
verontreiniging na te gaan. 
 
1. Kan de minister meedelen in hoeverre er inderdaad nog verontreinigde grond aanwezig is op de 
 terreinen van de Gemeenschapsschool aan de Bleekhofstraat te Borgerhout? 
 
 Als dat het geval is, waarom werd eertijds niet alle verontreinigde grond verwijderd? 
 
2. Wat is het resultaat van de bodemstalen? 
 
3. Is er sprake van enig risico of gevaar voor de volksgezondheid? 
 
4. Welke maatregelen neemt de minister om de bodem van de terreinen volledig te saneren? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 181 van 20 december 2005 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Ter hoogte van de terreinen van de gemeenschapsschool gelegen tussen de Bleekhofstraat en de 
Plantin Moretuslei 163-165, kadastraal gekend als nummer 11006 A 0329 P 2, zijn geen 
bodemonderzoeken bekend bij de OVAM. 
 
Ik heb dan ook geen resultaten van bodemstalen en geen gegevens van enig risico of gevaar voor de 
volksgezondheid of van een noodzaak tot bodemsanering op die plaats.  
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Vraag nr. 182 
van 20 december 2005 
van ROLAND VAN GOETHEM 
 
 
 
Milieuboxen   -   Stand van zaken 
 
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
afvalvoorkoming en –beheer van december 2003 is er een speciale regeling voor het klein gevaarlijk 
afval (KGA). 
 
Onderafdeling II van bovenvermeld besluit bepaalt onder andere de voorwaarden tot inzameling via 
containerparken, wat door de meeste gemeenten toegepast wordt. § 2 van artikel 5.5.2.4. bepaalt: 
“Het KGA moet, afzonderlijk van andere afvalstoffen, aangeboden worden in een daartoe geschikt 
recipiënt.” De term “in een daartoe geschikt recipiënt” is een tamelijk rekbare term, die door vele 
gemeenten in hun gemeentelijk reglement geïnterpreteerd wordt als de milieubox. 
 
Het probleem is dat nogal wat gemeenten over geen milieuboxen meer beschikken. 
 
De oorspronkelijke bedoeling van de milieubox was dat hij niet toegekend werd aan een persoon maar 
aan een adres, en op dat adres moest blijven. Bij verhuis naar een bestaande woning zou er dus geen 
probleem mogen rijzen. Wel problematisch wordt het wanneer men verhuist naar een nieuwbouw in 
een gemeente die geen milieuboxen meer in voorraad heeft. 
 
De onduidelijkheid van het besluit van de Vlaamse Regering maakt dat sommige burgers zich in 
overtreding bevinden met gemeentelijke reglementen. Anderzijds kunnen gemeenten blijkbaar geen 
nieuwe voorraden milieuboxen aanleggen, wat de verwarring compleet maakt. 
 
1. Is de minister op de hoogte van deze toestand? 
 
2. Wordt met “een daartoe geschikt recipiënt” uitsluitend de milieubox bedoeld? 
 
3. Indien dit niet het geval is, werd er aan de gemeenten meegedeeld aan welke voorwaarden een “ge-
 schikt recipiënt” moet voldoen? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 182 van 20 december 2005 
van ROLAND VAN GOETHEM 
 
 
 
1. Artikel 5.5.2.4. van het VLAREA legt op dat het klein gevaarlijk afval dat voor inzameling 

wordt aangeboden bij de huis-aan-huis- of wijkinzameling of bij de inzameling op het 
containerpark, door de particulier op een veilige manier wordt getransporteerd naar deze 
inzamelplaatsen. Hiertoe moet de particulier een geschikt recipiënt gebruiken voor het 
vervoeren van potentieel gevaarlijke afvalstoffen. Dit recipiënt kan een milieubox zijn, maar 
kan evengoed een ander recipiënt zijn dat aan dezelfde veiligheidseisen voldoet.  
 
In de periode 1992-1993 werden door het Vlaamse Gewest milieuboxen ter beschikking gesteld 
aan ieder gezin. De bedeling van de milieuboxen gebeurde via de gemeenten (eventueel in 
samenwerking met hun intergemeentelijk samenwerkingsverband). Dit was een eenmalige actie. 
Gemeenten konden een extra voorraad milieuboxen aanvragen om te gebruiken voor latere 
bedeling bij nieuwbouw of bij vervanging van kapotte exemplaren. 
  
Op dit ogenblik is de voorraad milieuboxen in de meeste gemeenten uitgeput. Een beperkt 
aantal gemeenten beschikt echter wel nog over een voorraad. Een aantal gemeenten die geen 
voorraad meer hadden, hebben zelf recipiënten aangekocht en bedeeld. In bepaalde gevallen 
hebben gemeenten milieuboxen kunnen overnemen van andere gemeenten. Deze uitwisseling 
was mogelijk omdat vraag en aanbod door deze gemeenten werd bekend gemaakt aan de 
OVAM. In september 2004 werd via de milieumail van VVSG een oproep gedaan naar 
gemeenten met een overstock of een tekort aan milieuboxen. De respons hierop was nagenoeg 
nihil. 

 
2. Het recipiënt kan een milieubox zijn, maar kan evengoed een ander recipiënt zijn dat aan 

dezelfde veiligheidseisen voldoet. 
 
3. Aan de gemeenten wordt steeds de boodschap gegeven dat een geschikt recipiënt stevig, lekvrij 

en bij voorkeur afsluitbaar is. 
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Vraag nr. 183 
van 20 december 2005 
van MARC CORDEEL 
 
 
 
Kallosluis Antwerpen   -   Capaciteit 
 
De voorbije tien jaar is de scheepvaarttrafiek in de sluis van Kallo fors gestegen. In 2004 werd er zelfs 
een recordaantal van 8.732 binnenvaartschepen genoteerd, of liefst 17 % meer dan in 2003. 
 
Meer trafiek wijst op een stijgende economische activiteit, en op zich is dat uiteraard een goede zaak 
voor de haven in het algemeen en de tewerkstelling in het bijzonder. 
 
De cruciale rol van de Kallosluis in de Waaslandhaven kan niet beter benadrukt worden dan door de 
feiten zelf. In 2004 alleen al werden bijna 9.000 binnenvaartschepen versast. Deze indrukwekkende 
cijfers illustreren meteen ook de kwetsbaarheid van de haven. Immers, de Kallosluis combineert 
zeescheepvaart met binnenvaart in een sluis die bovendien de enige maritieme toegang vormt tot een 
belangrijk havendeel, dat bovendien een kenmerkende aanwezigheid heeft van gastransporten en waar 
volumineuze car-carriers dagelijks door de sluis manoeuvreren. 
 
De aanvaring die zich onlangs ter hoogte van de sluis tussen twee zeeschepen heeft voorgedaan, 
gelukkig zonder veel erg, onderstreept nog maar eens de “kwetsbaarheid” van dit kunstwerk. Er moet 
niet veel mislopen om urenlang, dagenlang allicht, een hele trafiek geblokkeerd te zien. En dan moeten 
we nog hopen dat we er effectief niet te maken krijgen met een risicovol transport. 
 
Alles wijst erop dat de trafiek die de sluis in Kallo te verwerken krijgt ook de komende jaren nog zal 
stijgen. 
 
Rekening houdende met het aantal schepen dat in Kallo versast wordt en in het licht van de recente 
gebeurtenissen lijkt het meer dan aangewezen om een studie naar een tweede maritieme toegang op 
zijn minst te versnellen, zodat er terzake concrete plannen kunnen worden gemaakt. 
 
1. Wanneer doet zich in de sluis van Kallo congestie voor? 
 
2. Kan de minister een overzicht geven van de incidenten van de voorbije tien jaar? 
 
3. Zijn er plannen om een studie terzake te versnellen, zodat concreet aan een tweede maritieme 
 toegang kan worden gedacht? 
 
Bijlage – Maritieme goederentrafiek en scheepvaartbewegingen 
 
   1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Aantal zeeschepen   2418 2525 2414 2293 2579 2648 2683 2710
Kallosluis   2075 2216 2145 1975 2260 2368 2419 2495
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ANTWOORD  
op vraag nr. 183 van 20 december 2005 
van MARC CORDEEL 
 
 
 
1. De centrale vraag die dient gesteld te worden, is of de Kallosluis de verdere evolutie van de 

zeevaart en de binnenvaart die in het vooruitzicht wordt gesteld, nog kan opvangen. In dit verband 
dient rekening te worden gehouden met een vergelijking van de bestaande en maximaal mogelijke 
benutting van de sluis.  

 
Uit gegevens van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen blijkt dat de Kallosluis sterk 
stijgende benuttingspercentages optekent. De operationele capaciteit van een sluis wordt 
gewoonlijk bepaald op 80% van de maximale capaciteit. Vanaf een overschrijding van deze grens, 
zullen belangrijke wachttijden en operationele problemen aan de sluis ontstaan. In 2003 werkte de 
Kallosluis nagenoeg aan haar volledige capaciteit (96%). Een analyse van de 
scheepvaartstatistieken (januari 2004) uitgevoerd door de Havenkapiteinsdienst van het 
Gemeentelijke Havenbedrijf Antwerpen geeft aan dat meer dan ongeveer 37% van de vertragingen 
te wijten is aan een overbezetting van de sluis. 

 
2. Met "incidenten" worden hier vermoedelijk onvoorziene gebeurtenissen die een tijdelijke 

onbeschikbaarheid van de sluis tot gevolg hadden, bedoeld. Het betreft het gevolg van een 
schadegeval (aanvaring van de sluisinstallatie) of een defect.  

 
Wat betreft schadegevallen gedurende de laatste 10 jaar, bracht quasi geen enkel schadegeval een 
noemenswaardig oponthoud mee. Enige uitzondering betreft de aanvaring tegen deur 2 door het 
ms AKTEA op 16 oktober 1996 waarbij ca. 5 uur nodig was alvorens de sluis terug vrij was. 
Hierbij diende gerekend met de tijd voor het uitvoeren van de nodige inspecties en het vrijmaken 
van de deur om deze terug in de deurkamer te plaatsen, waarna de reservedeur in gebruik werd 
genomen. In de afgelopen 10 jaar werden geen plotse defecten aan de installaties van de Kallosluis 
genoteerd die oponthoud hebben veroorzaakt.  

 
3. De uitvoering van een project als de tweede maritieme toegang tot de Waaslandhaven vereist een 

uitermate goed voorbereid dossier aangezien het de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van dit 
havengedeelte zowel op korte als op langere termijn bepaalt. Het verdere onderzoeksprogramma 
omvat verschillende technische, maar eveneens economische en natuurbouwkundige studies. Ik 
heb inmiddels aan de administratie AWZ opdracht gegeven om het studieprogramma versneld op 
te starten. 
Ik verwacht op basis van de resultaten van dit uitgebreide studieprogramma een nota over een 
tweede maritieme toegang voor de Waaslandhaven in de loop van 2007 aan Vlaamse Regering te 
kunnen voorleggen. 
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Vraag nr. 184 
van 20 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen   -   Stand van zaken 
 
Gemeenten die een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan opstellen en kleinschalige 
erosiebestrijdingswerken uitvoeren, kunnen hiervoor van de Vlaamse overheid subsidies ontvangen. 
Dit wordt geregeld bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 en werd gewijzigd door 
het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005. 
 
De subsidie is afhankelijk van de oppervlakte van het plangebied. Voor de kleinschalige 
erosiebestrijdingswerken wordt in een subsidie van 75 % van het totale bedrag van de 
investeringskosten voorzien. 
 
Het erosiebestrijdingsplan moet ook worden opgemaakt volgens de code van goede praktijk die elke 
gemeente onderschrijft bij de subsidieaanvraag. Binnen een periode van maximum twee jaar moet de 
gemeente dan het plan voor de eindbeoordeling bezorgen aan Aminal, afdeling Land. 
 
Naar verluidt zou de administratie enkele problemen ondervinden bij de verwerking van de ingediende 
dossiers. 
 
1. Welke gemeenten zijn momenteel bezig met de opmaak van een ontwerpdossier? Kan dit opge-
 splitst worden per provincie? 
 
2. Welke dossiers werden reeds ter eindbeoordeling bij de afdeling Land ingediend? 
 
3. Welke van deze dossiers werden negatief beoordeeld? 
 
4. Welke van deze dossiers werden positief beoordeeld? 
 
 Welk subsidiebedrag werd aan deze dossiers toegekend? 
 
5. Welke problemen ondervindt de administratie precies bij de verwerking van de ingediende dos-
 siers? 
 
6. Welke maatregelen heeft de minister genomen of welke maatregelen zal hij nemen teneinde de 
 verwerking te bespoedigen? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 184 van 20 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1.  

West-Vlaanderen Anzegem 
Ardooie 
Harelbeke 
Houthulst 
Ichtegem 
Ingelmunster 
Kortemark 
Kortrijk (gebied 2) 
Langemark-Poelkapelle 
Ledegem 
Lichtervelde 
Moorslede 
Vleteren 
Wevelgem 
Zonnebeke 

Oost-Vlaanderen Geraardsbergen 
Horebeke 
Kruishoutem (gebied 2) 
Ninove 
Temse 

Vlaams-Brabant Beersel 
Bekkevoort 
Gooik 
Herent 
Kortenberg 
Lennik 
Oud-Heverlee 
Pepingen 
Tielt-Winge 
Tienen 

Limburg Bilzen 
Halen 
Hoeselt 
Tongeren 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -607- 
 
 

 

2., 3., 4. 
 

De dossiers die negatief worden beoordeeld, kunnen na verbetering opnieuw ter eindbeoordeling 
worden ingediend. De categorie ‘positief beoordeelde plannen’ bevat dus ook enkele plannen die in 
een eerste versie negatief werden beoordeeld. 

 
5. De afdeling Land van AMINAL kreeg geen extra personeel voor de uitvoering van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 7 december 2001. Door interne prioriteitstelling kon een minimale capaciteit 
beschikbaar worden gesteld. Het antwoord op de vraag of die capaciteit volstaat, hangt in belangrijke 
mate af van een evenredige spreiding in de tijd van het indienen van dossiers, en uiteraard ook van de 
kwaliteit van de ingediende dossiers. 

 
Een eerste probleem bij de eindbeoordeling van de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen is de 
timing van de indiening ter eindbeoordeling. In 2002 en 2003 zijn talrijke gemeenten gestart met de 
opmaak van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan voor het erosiegevoelig gedeelte van hun 
grondgebied. Begin 2005 werden binnen een tijdspanne van enkele weken ruimen 30 plannen ter 

 Plannen in onderzoek Negatief 
beoordeelde 
plannen 

Positief 
beoordeelde 
plannen 

Toegekende 
subsidie (in 
euro) 

West-Vlaanderen Heuvelland 
Meulebeke 
Staden 
Tielt 
Wervik 

Diksmuide 
Hooglede 
Ieper 
Poperinge 

Kortrijk (gebied 1) 
Mesen 
Pittem 
Zwevegem 

65.362,50 
 4.462,50 
39.962,50 
72.637,50 

Oost-Vlaanderen Erpe-Mere 
Haaltert 
Kluisbergen 
Kruishoutem (gebied1) 
Maarkedal 
Oosterzele 
Sint-Lievens-Houtem 
Wortegem-Petegem 
Zingem 
Zottegem 
Zwalm 

Brakel 
Lierde 
Ronse 

Gavere 
Herzele 
Oudenaarde 

26.487,50 
59.350,00 
38.725,00 

Vlaams-Brabant Asse 
Galmaarden 
Grimbergen 
Hoegaarden 
Landen 
Linter 
Meise 
Merchtem 
Wemmel 

Tervuren Bertem 
Bierbeek 
Boutersem 
Diest 
Geetbets 
Holsbeek 
Liedekerke 
Lubbeek 

37.187,50 
44.437,50 
38.425,00 
66.440,50 
22.387,50 
36.462,50 
     299,00 
57.662,50 

Limburg Riemst  Gingelom 
Heers 
Herk-de-Stad 
Nieuwerkerken 
Sint-Truiden 

70.362,50 
66.725,00 
17.637,50 
21.125,00 
100.487,50 

     
   Totaal toegekende 

subsidie (in euro) 
886.627,00 
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eindbeoordeling ingediend. Sindsdien zijn 20 plannen definitief goedgekeurd, terwijl de wachtrij 
voor nieuw ingediende plannen steeds ongeveer 30 à 40 plannen bedroeg. 

 
Een tweede reden ligt bij de gebrekkige kwaliteit van sommige dossiers. Ondanks de ondersteuning 
van de afdeling Land ten aanzien van de dienstverlenende studiebureaus door tijdens de 
opmaakfase van de erosieplannen ontwerpversies tussentijds te beoordelen, blijkt de opvolging van 
de code van goede praktijk voor het opstellen van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan voor 
sommige dienstverlenende studiebureaus nog steeds een probleem. Met het oog op de efficiënte 
inzet van financiële middelen bij de realisatie van de erosiebestrijdingswerken in uitvoering van de 
plannen, wenst de afdeling Land de nodige tijd te investeren om de plannen bij te sturen. Aan de 
goed- of afkeuring van een plan gaat een grondige evaluatie vooraf, met zowel algemene als 
gedetailleerde voorstellen voor verbetering. Wanneer fundamentele verbeteringen noodzakelijk 
zijn, wordt het plan afgekeurd en wordt gevraagd een verbeterde versie in te dienen. Er wordt 
daarover uitgebreid gecommuniceerd met het dienstverlenende studiebureau. De plannen die na 
een eerste afkeuring een tweede keer werden ingediend, zijn duidelijk beter. De afdeling Land 
heeft hier goed werk geleverd. 

 
6. Op basis van de doorlooptijd voor de eerste 20 goedgekeurde plannen zou men kunnen vermoeden 

dat extra personeel noodzakelijk is. Anderzijds is het zo dat alle plannen door een tiental 
studiebureaus worden opgemaakt. Voorlopig wacht ik nog even af of na de inloopperiode de 
studiebureaus (en dus ook de gemeenten) de code van goede praktijk voor het opstellen van een 
gemeentelijk erosiebestrijdingsplan op een voldoende uniforme wijze zullen toepassen, zodat de 
nieuw ingediende plannen sneller zullen kunnen worden goedgekeurd. 

 
Voor de gemeenten die wachten op de eindbeoordeling van hun erosiebestrijdingsplan, zal ik de 
daaruit voortvloeiende problemen m.b.t. de subsidieerbaarheid van erosiebestrijdingswerken in de 
mate van het mogelijke oplossen. De Vlaamse Regering heeft op 23 september 2005 de termijn 
voor het indienen van principeaanvragen voor het investeringsprogramma 2006 verlengd tot 
uiterlijk 15 december 2005. Heel wat gemeenten hebben hiervan gebruik gemaakt. Voor de 
gemeenten die nog niet beschikken over een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan, zullen de 
projecten onder voorbehoud, in het investeringsprogramma 2006 worden opgenomen. Zo heeft de 
gemeente extra tijd tot het indienen van de definitieve subsidieaanvraag. Voorts zal de afdeling 
Land de gemeenten waarvan het plan negatief wordt beoordeeld, ondersteunen om tijdig een 
verbeterde versie te maken, minstens voor het relevante deelgebied van de principeaanvraag. 

 
Zoals u weet wordt het personeel van de afdeling Land in 2006 verdeeld tussen het beleidsdomein 
Leefmilieu, Natuur en Energie en het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Ik zal er over waken dat 
dit niet ten koste gaat van de beschikbare capaciteit voor de verwerking van de gemeentelijke 
erosiebestrijdingsplannen. 
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Vraag nr. 185 
van 20 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Wijk Callemansputte Gentse Kanaalzone   -   Onteigeningen 
 
De bewoners van de wijk Callemansputte (de Callemansputtestraat, de Assenedestraat en de 
Callemansputtewegel) in de Gentse Kanaalzone in Evergem-Zelzate weten dat door het gewest naar 
aanleiding van het definitief vastleggen van het GRUP Gent-Zeehaven tot onteigening zal worden 
overgegaan. 
 
Over de timing en de concrete afspraak bestaat nog heel wat onduidelijkheid en is er gebrek aan 
communicatie. 
 
1. In welke timing is voorzien voor de onteigeningen in de Callemansputtestraat, de Assenedestraat 
 en de Callemansputtewegel? 
 
2. Zijn de bewoners van de Callemansputtestraat, de Assenedestraat en de Callemansputtewegel 
 opgenomen in het sociaal bemiddelingsplan? 
 
3. In welke budgetten voorziet de minister voor de onteigening en sociale begeleiding van de ont- 
 eigeningen van de Callemansputtestraat, de Assenedestraat en de Callemansputtewegel? 
 
4. Hoe zal de minister de communicatie met de bewoners verbeteren, teneinde meer duidelijkheid 
 omtrent hun toekomst te verzekeren?  
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KRIS PEETERS 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 185 van 20 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. De onteigeningen in de Callemansputtestraat, de Assenedestraat en de Callemansputtewegel 

worden momenteel nog besproken in de overleggroep ‘Bedrijven-terreinen Rieme-Noord’. Daarin 
zijn vertegenwoordigd: de provincie Oost-Vlaanderen, AWV, AWZ, AROHM, de stad Gent, de 
gemeente Evergem, de gemeente Zelzate, het Havenbedrijf Gent, de NMBS en de Sociaal 
Bemiddelaar. De planning voor de onteigeningszones van het Havenbedrijf Gent, de gemeente 
Evergem en het Sub-Regionaal Netwerk, ligt nog niet vast, maar zal in de overleggroep worden 
bepaald. 

 
2. Bovenvermelde drie straten zijn opgenomen in het ‘Begeleidingsplan voor de inwoners van de 

Gentse Kanaalzone’, goedgekeurd op 11 juni 2004 door de Vlaamse Regering. Dit betekent o.a. 
dat de bewoners beroep zullen kunnen doen op PROVAG, de Projectvereniging voor Aanvullend 
Grondbeleid in de Gentse Kanaalzone. Dit heeft tot doel dat het Vlaamse Gewest de nodige 
middelen vrijmaakt om in het kader van het sociaal begeleidingsplan vroegtijdig onroerende 
goederen te kunnen verwerven in het havengebied. PROVAG beoogt in het bijzonder een 
voortijdige sociale verwerving, m.n. de verwerving van onroerende goederen die door de uitbouw 
van de haveninfrastructuur, in het bijzonder de haveninterne basisinfrastructuur alsook de 
uitrustingsinfrastructuur, onleefbaar dreigen te worden. Dit geeft eigenaars en bewoners de kans 
om op vrijwillige basis uit het havengebied te kunnen vertrekken. 

 
3. Voor kosten verbonden aan de sociale begeleiding ten behoeve van investeringswerken in de 

Vlaamse zeehavengebieden wordt voor het sociaal begeleidingsplan een jaarlijks krediet van 
50.000 euro voorzien op de basisallocatie 364 F 3431 van de begroting van het Vlaams 
Infrastructuurfonds. 
 
Voor kosten voor onteigeningen Rieme-Noord voor het bedrijventerrein en slibverwerking, zal 
vermoedelijk in 2007 naar alle waarschijnlijkheid een krediet worden geprogrammeerd van 
4.000.000 euro op het Vlaams Infrastructuurfonds, basisallocatie 364 F 7110 “kosten verbonden 
aan de onteigeningen in het kader van het sociaal beleid in de zeehavengebieden”. 

 
De budgettering is vanzelfsprekend afhankelijk van de planning van de onteigeningen en kan 
worden aangepast aan de effectieve behoeften. Uiteraard is het toekennen van kredieten 
afhankelijk van het besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de begrotingscontrole 
en –opmaak, en kunnen kredieten pas worden aangewend nadat ze in het uitgavendecreet ook 
werden toegekend. 

 
4. In dit stadium zijn enkel de gemeentelijke overheden vertegenwoordigd in de overleggroep 

‘Bedrijventerreinen Rieme-Noord’. Wanneer de onteigeningsplannen en inrichtingsplannen 
voldoende concreet zijn, zullen ook vertegenwoordigers van bewonersgroepen op de 
vergaderingen worden uitgenodigd, naar analogie met het Team Zandeken. Ook een 
informatievergadering, waarop alle eigenaars van de te onteigenen percelen zullen worden 
uitgenodigd, zal in een volgend stadium worden georganiseerd. De bewoners kunnen met hun 
vragen steeds terecht bij de sociaal bemiddelaar die, zodra er meer informatie is, hierover een 
nieuwsbrief zal verspreiden. 
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Vraag nr. 187 
van 20 december 2005 
van AN MICHIELS 
 
 
 
VEN-gebied N8 Roosdaal   -   Ecologische waarde 
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd langs de N8 (gewestweg Ninove-Brussel) op 
het grondgebied van Roosdaal, ter hoogte van Strijtem, een gebied ingekleurd als VEN-gebied 
(Vlaams Ecologisch Netwerk). 
 
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Roosdaal lezen we de volgende passage: “Langsheen de 
steenweg (bedoeld wordt de N8) ligt er een perceel dat op het Gewestplan als Natuurgebied staat 
ingevuld. Vanuit ecologisch standpunt betreft het hier echter een waardeloos perceel omdat het bij de 
aanleg van de steenweg werd opgevuld met puin.” 
 
Informele bronnen uit de gemeente beweren ook dat er niet alleen puin, maar ook gevaarlijke 
afvalstoffen gestort zouden zijn. 
 
1. Is de minister op de hoogte van dit “ecologisch waardeloos VEN-gebied”? 
 
2. Zijn er bij de opmaak van het RSV bezwaren geuit over de inkleuring van dit gebied? 
 
 Zo ja, hoeveel en welk gevolg werd daaraan gegeven? 
 
3. Is er reeds onderzocht in hoeverre dit terrein als “vervuild” mag worden beschouwd? 
 
 Zo ja, wat was het resultaat van dit onderzoek? 
  
 Zo neen, zijn er plannen om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren, rekening houdende met 
 de geciteerde passage uit het Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Roosdaal? 
 
4. Indien dit gebied beschouwd kan worden als “vervuild terrein”, wie moet dan instaan voor de 

sanering ervan? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 187 van 20 december 2005 
van AN MICHIELS 
 
 
 
1. Het gebied in kwestie ligt op een helling die afhelt naar de Hunselbeek. De aangrenzende 

percelen zijn ecologisch waardevol tot zeer waardevol (BWK kaartblad 31, versie 2.1) door 
onder andere de aanwezigheid van dottergrasland, moerasspirearuigte en alluviaal essen-
olmenbos. De opname van dit perceel in het VEN moet worden gezien in het licht van de binnen 
de toenmalige en binnen de huidige Vlaamse Regering afgesproken werkwijze.  
 
Het is niet omdat een individueel perceel op zich thans weinig natuurelementen bevat, dat het 
perceel geen ecologische waarde heeft. Een perceel kan bijvoorbeeld cruciaal zijn voor de 
bescherming van bepaalde natuurlijke processen waar nabije natuurelementen of het natuurlijk 
milieu van afhangen. Het is bovendien zo dat het hele VEN-gebied in ogenschouw genomen 
moet worden om uitspraken te kunnen doen over het nut van opname van een perceel in het 
VEN. Op basis van het Natuurdecreet (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu) kunnen enkel terreinen met een bepaalde bestemming 
worden opgenomen in het VEN. In uitvoering van de regelgeving van de ruimtelijk ordening zal 
deze oppervlakte worden aangevuld tot 125.000 ha door onder meer bestemmingswijzigingen. 
In het toenmalige proces was er een consensus, die ook uit de gewenste agrarische structuur 
blijkt, om in een latere fase een groter terrein aan te duiden als VEN om zo de hele 
hellingsgradiënt beter te beschermen en te bewaren.  

 
2. Vragen over het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn de bevoegdheid van mijn collega 

Dirk Van Mechelen. Er worden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geen gebieden 
afgebakend. Het betreffende perceel van het VEN werd afgebakend conform het Decreet 
betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu (de zogenaamde eerste fase). Er werden 
bij de goedkeuring van de eerste fase van de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk 
alleszins geen bezwaarschriften over dit gebied ingediend. 

 
3 en 4. 
 

Er werden geen gegevens in het register van verontreinigde gronden van de OVAM 
teruggevonden betreffende het door u vermelde VEN-gebied N8 Roosdaal. 
 
Er zijn door de OVAM ook geen onderzoeken gepland in dit gebied. 
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Vraag nr. 188 
van 21 december 2005 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
Schelde-arm Gentbrugge-Melle   -   Geurhinder en aanslibbing 
 
Reeds jaren klagen omwonenden van de Schelde-arm tussen Gentbrugge en Melle over geurhinder. 
Het lozen van huishoudelijk afvalwater en aanslibbing zijn de voornaamste oorzaken. 
 
Het probleem van de geurhinder is afkomstig van het lozen van huishoudelijk afvalwater in de 
Schelde. Momenteel zouden de laatste knelpunten worden weggewerkt. De lozingen afkomstig uit 
Gentbrugge zijn gestopt door de werken die Aquafin heeft laten uitvoeren aan drie collectoren. Deze 
zorgen ervoor dat al het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie in Destelbergen gebracht wordt. 
De lozingen afkomstig van Sint-Amandsberg zouden binnenkort stoppen. De huidige collectorwerken 
die er momenteel gaande zijn, moeten het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie aan de Bourgoyen 
brengen. 
 
De aanslibbing van de Schelde-arm tussen Gentbrugge en Melle is te wijten aan de getijdenwerking en 
het ontbreken van een bovendebiet. Het water komt tweemaal per dag bij vloed zeer snel binnen en 
trekt bij eb maar langzaam weg. Op deze manier hebben speciedeeltjes ruim de tijd om te bezinken en 
komt de bedding van de rivier steeds hoger te liggen. Dit proces gaat door totdat een 
evenwichtstoestand bereikt wordt. Bemonstering van het slib wijst uit dat het rijk is aan organische 
koolstof (10 tot 100x rijker dan in de rest van de Schelde), stikstof en fosfor (beide 10x en meer). Het 
baggeren van de Schelde heeft pas zin als er bovendebiet door de Schelde gaat. 
 
Het beheer en het onderhoud van de rivier behoort tot de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. 
 
1. Wat is de stand van zaken m.b.t. collectorwerken en wanneer zou de geurhinder veroorzaakt door 
 het lozen van huishoudelijk afvalwater gedaan moeten zijn? 
 
2. Wordt het baggeren van de Schelde overwogen? 
 
 Zijn er in dat geval studies die het creëren van het nodige bovendebiet garanderen? 
 
 Wanneer worden deze studies beëindigd en wanneer zullen daaruit de nodige conclusies getrok-
 ken worden? 
 
3. Ingeval het baggeren en het creëren van een bovendebiet géén optie is, welke oplossingen worden 
 dan gesuggereerd om de geurhinder veroorzaakt door de aanslibbing weg te nemen? In welke 
 timing wordt daarvoor voorzien? 
 
4. Worden de buurtbewoners ingelicht over geplande maatregelen en mogelijke gevolgen? Zo ja,  
 wanneer en hoe? Zo neen, waarom niet? 
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1. Ik ben van mening dat de voornaamste oorzaak van deze hinder moet gezocht worden in de 

aanslibbing van dit gedeelte van de Schelde.  
 

De lozingen op de Schelde van huishoudelijk afvalwater van Gentbrugge en Destelbergen zijn 
reeds aangesloten op RWZI Destelbergen. Op heden wordt enkel het afvalwater van Sint-
Amandsberg nog rechtstreeks op de Schelde-arm geloosd. Om deze lozingspunten op te vangen 
wordt momenteel een collector aangelegd in de Vlaamse Kaai, de Jan Delvinlaan en de 
Waterkluiskaai. Volgens de huidige planning zullen deze werken tegen juli 2006 afgewerkt zijn. 

 
Ook voor de aansluiting van de grote lozingen welke verdund via de aansluitende waterlopen naar 
de Scheldearm vloeien werden reeds een aantal projecten uitgevoerd of opgestart. Collector 
Destelbergen voorziet in de aansluiting van ongeveer 11.000 inwoners een gedeelte van 
Destelbergen en Heusden. Afwerking van het project voorzien tegen juni 2006. Voor de 
aansluiting van het gebied op de grens tussen Melle en Gent werden reeds werken uitgevoerd in de 
omgeving van de Destréelaan, Weverboslaan en Koningsdonkstraat. De projecten 'Aansluiting 
Park ten Hove' en 'Sanering Vogelhoek' , welke samen nog ongeveer 5000 inwoners aansluiten, 
zitten momenteel in ontwerpfase en zullen in de loop van 2007 in uitvoering gaan. 

 
Als bijlage vindt u een kaartje van de omgeving met aanduiding van de belangrijkste collectoren. 

            
2. Het baggeren van de Schelde wordt overwogen. De eerste resultaten van het onderzoek om te 

bepalen hoeveel debiet noodzakelijk is om bij éénmalig baggeren dit gedeelte van de Schelde 
sedimentatievrij te houden zijn reeds beschikbaar.  Er kan nu reeds geconcludeerd worden dat er 
omwille van de afwezigheid van een voldoende groot permanent bovendebiet, opnieuw 
slibafzetting zal voorkomen. Dit betekent dat op regelmatige tijdstippen zal moeten gebaggerd 
worden. 

 
3. Het baggeren en het stoppen van de lozingen zou een oplossing moeten bieden. Dit moet 

aangevuld worden met maatregelen om nieuwe sedimentatie te beperken. Dit alles maakt dat op 
korte termijn geen pasklare oplossing voorhanden is. Ik heb Waterwegen en Zeekanaal gevraagd 
mij een globaal voorstel over te maken. 

 
4. De bevolking actief informeren over het stopzetten van de lozingen gebeurde reeds via de formele 

procedures zoals bouwvergunningsaanvragen vóór het aanleggen van de collectoren. 
Van zodra meer gegevens m.b.t. een pasklare oplossing voorhanden zijn, kan via de lokale 
overheid, de nodige informatie verstrekt worden. 

 
BIJLAGEN 
 
1. Stafkaart Destelbergen-Gent 
2. Stratenplan Destelbergen-Gent 

 
Bijlage(n):  
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Vraag nr. 197 
van 21 december 2005 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Drugsafval   -   Opruiming en verwerking 
 
Het afgelopen jaar werden in de wegbermen in de streek rond Hoogstraten verscheidene keren 
chemische producten gevonden, vermoedelijk gedumpt door Nederlandse drugslabs. In mei moest er 
nog 25 ton worden opgeruimd. Die operatie kostte 20.000 euro. OVAM vraagt dit bedrag nu terug van 
Hoogstraten. De burgemeester vindt dat één gemeente niet kan opdraaien voor deze kosten. 
 
Ongetwijfeld kampen nog heel wat andere gemeenten, vooral in de grensstreek, met problemen rond 
drugsafval. 
 
1. Hoe wordt de opruiming van drugsafval in Vlaanderen geregeld? 
 
 Over hoeveel gevallen, buiten Hoogstraten, is hier sprake? 
 
2. Hoe wordt dit drugsafval verwerkt? 
 
3. Wie moet financieel opdraaien voor de opruiming ervan? 
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van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
1. Als drugsafval beschouw ik in de context van uw vraag louter achtergelaten afvalstoffen van de 

productie van synthetische drugs. - Illegaal geproduceerde drugs plaats ik niet automatisch 
onder drugsafval. Aldus wordt achtergelaten drugsafval op dezelfde wijze aangepakt als elke 
andere achtergelaten afvalstof. 

 
 In het afvalstoffendecreet worden specifieke toezichtstaken toebedeeld aan de provincie-

gouverneur en aan de burgemeester bij het aantreffen van achtergelaten afvalstoffen. Daarnaast 
kan ook de OVAM in specifieke gevallen achtergelaten afvalstoffen ambtshalve verwijderen. 
Op basis van het subsidiariteitsprincipe treedt de OVAM alleen op voor grotere partijen 
achtergelaten afvalstoffen, die een bijzonder karakter hebben of die een hoog en onmiddellijk 
risico vormen. 

  
 Op Vlaams niveau zijn geen globale cijfers beschikbaar over de hoeveelheid sluikstortafval of 

drugsafval die jaarlijks aangetroffen worden. De OVAM beschikt alleen over fragmentaire 
gegevens. In 2005 is de OVAM alleen opgetreden in het door u aangehaalde voorbeeld te 
Hoogstraten. Hierbij werd de OVAM op 27 mei gevorderd door de burgemeester van 
Hoogstraten. Naar aanleiding van deze vordering heeft de OVAM de terugbetaling van de door 
haar gemaakte kosten gevraagd. Reeds op 8 september heeft de OVAM deze vordering 
ingetrokken. Uw informatie is aldus achterhaald. 

  
 Wellicht kunt u gedetailleerder informatie inzake aantallen inbreuken/misdrijven met afval van 

synthetische drugs verkrijgen bij de federale politie of bij justitie. 
 
2. Synthetische drugs en de afvalstoffen die ontstaan bij de aanmaak ervan, worden beschouwd als 

gevaarlijk afval. Een vergunde verwerker van gevaarlijk afval kan instaan voor de vernietiging 
hiervan. Het transport moet gebeuren via een erkend overbrenger voor gevaarlijk afval. Voor 
het geval in Hoogstraten zijn de afvalstoffen uiteindelijk vernietigd in de ovens van Indaver nv. 

 
3. Justitie wenst de kosten voor de verwerking van het achtergelaten drugsafval sinds enige tijd 

niet meer in de gerechtskosten op te nemen. Pas sindsdien is discussie ontstaan over wie dan 
wel deze kosten moet dragen. Bij de ontmanteling van productieplaatsen van synthetische drugs 
is de overtreder dan wel de gebruiker of de eigenaar gekend. Deze personen kunnen 
aangesproken worden. Bij het aantreffen van sluikstorten door onbekenden kan, verwijzend naar 
het afvalstoffendecreet, de verwijdering zowel uitgevoerd worden door de gouverneur, de 
burgemeester als de OVAM.  
 

 De verwijdering van kleine sluikstorten gevaarlijk afval achtergelaten door onbekenden wordt 
door de OVAM 100 % gesubsidieerd binnen bepaalde grenzen. Hiertoe moet de gemeente de 
gepaste module binnen de Samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Voor 2005 hadden 97 
gemeentes deze module ondertekend. 

 
In feite is de kern van dit probleem niet het milieurisico verbonden aan de productieplaatsen of het 
achterlaten van drugsafval, doch wel het illegale karakter van de aanmaak van synthetische drugs. 
Een federaal initiatief terzake kan ik zeker ondersteunen. 
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Ik verwijs hierbij naar de situatie in Nederland. Hier werd in 2002 de “Landelijke Faciliteit 
Ondersteuning Ontmantelen (LFO)” opgericht onder de vleugels van de Nationale Recherche en dit 
met het oog op zowel het sporenonderzoek, het ontmantelen als het verwerken van productieplaatsen 
van synthetische drugs. LFO werkt met steun van het Nederlands Forensisch Instituut en het Openbaar 
Ministerie. 
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Vraag nr. 198 
van 21 december 2005 
van JAN LOONES 
 
 
 
Handzamevallei   -   Herstelplan 
 
De Handzamevallei (Diksmuide-Kortemark) is een te lang vergeten zijtak van die andere zeer 
belangrijke en – naar Vlaamse normen – immense IJzervallei. 
 
De vallei kwam de voorbije tien jaar geregeld in het nieuws: de vervuiling van de Handzamevaart, 
jammerlijke bedijkingswerken, lage waterpeilen,… 
 
Wie daar iets wil aan doen, is de werkgroep “Handzamevallei” (onderdeel van Natuurpunt afd. 
IJzervallei en Natuurfonds Westland VZW) die begin december 2005 een herstelplan heeft 
voorgelegd. 
 
Valleiherstel is goed voor mens en natuur: we behouden een valleigebied met mooie natuur waar we 
kunnen wandelen en fietsen, tot rust komen en genieten. 
 
Bovendien is zo’n valleigebied de beste waarborg tegen overstromingen: als het water tijdens hevige 
regenval in de broekgebieden kan lopen, loopt het niet in de dorpen en straten. Met de recentste 
overstromingen van juli 2005 in gedachten, is het noodzakelijk dat de Handzamevallei haar 
veiligheidsfunctie terzake optimaal kan vervullen. 
 
Kan de minister meedelen in hoeverre de Vlaamse overheid betrokken is bij dit beleid en of er steun 
wordt verleend aan dit herstelplan? 
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Uw vraag verwijst naar het ‘Een herstelplan voor de Handzamevallei’, opgemaakt door de “Werk-
groep Handzamevallei” op 6 december 2005. Als beheerder van de waterlopen van de eerste categorie, 
waartoe de Krekelbeek, de Handzamevaart en de Zarrebeek van 1ste categorie behoren, kan de 
Afdeling Water volgende zaken hieromtrent opmerken. 
 
Naar aanleiding van de wateroverlast van 3 op 4 juli 2005, werd door de afdeling Water een studie 
uitgevoerd aan de hand van het hydrodynamisch model.  De afdeling Water heeft de afgelopen jaren 
immers fors geïnvesteerd in het modelleren van vele waterlopen van de 1ste categorie, waaronder de 
waterlopen in de Handzamevallei.  
 
Deze objectieve studie geeft antwoorden op kwesties omtrent waterbeheersing die in deze 
parlementaire vraag van belang zijn,  zoals: 
 
1. Wat zou het effect geweest zijn indien er niet zou gepompt zijn vanuit de broekengebieden naar de 

Handzamevaart tijdens de storm van 4 juli 2005? 
2. Tot waar reikt de invloed van ingrepen op de waterhuishouding van de broekgebieden? 
3. Hoe kunnen de centra van Handzame en Kortemark beter beschermd worden in de toekomst? 
 
Op de eerste vraag stelt de studie zeer duidelijk dat het al of niet verpompen van de broekgebieden 
nauwelijks invloed heeft op de waterpeilen in de Handzamevaart en dat ter hoogte van de 
knelpuntzones langs de Handzamevaart en de Krekelbeek de invloed onbestaande is.  De studie stelt 
bijgevolg dat het dan ook geen zin heeft om het beheer van de pompen hieraan aan te passen, zoals 
voorgesteld wordt door de “Werkgroep Handzamevallei” in het “Herstelplan voor de Handzame-
vallei”. 
 
Op de tweede vraag stelt de studie dat ingrepen op de waterhuishouding van de Broeken, zoals een 
dijkverlaging opwaarts de Steenstraat en de optimalisatie van de schuif en overstort langs de 
Zarrenbeek, een significante impact op de peilen van de benedenloop en middenloop van de 
Handzamevaart en Zarrenbeek kan hebben. Verder opwaarts de Handzamevaart is de invloed echter 
opnieuw te verwaarlozen tot nihil.  
 
Op de derde vraag stelt de studie dat voor de bescherming van Kortemark er zowel opwaarts als 
afwaarts de koker onder het centrum een dijkverhoging dient uitgevoerd te worden. Een uitbreiding 
van het wachtbekken kan daarenboven een significant positief effect hebben voor zover de 
overstortdrempel voldoende hoog wordt gehouden.  De dijkverhoging zal zo snel mogelijk uitgevoerd 
worden door de Afdeling Water, terwijl de Provincie West-Vlaanderen zal instaan voor het uitbreiden 
van het bestaand wachtbekken.  Aan deze ingrepen wordt door het “Herstelplan van de Handzame-
vallei” geen aandacht besteed. 
 
Er werd reeds overleg gepleegd tussen de Afdeling Water, de provincie West-Vlaanderen, de 
gemeente Kortemark en de Polder van de Bethoosterse Broeken om de nodige afspraken te maken 
zodat wateroverlast in de toekomst kan vermeden worden. 
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Er dient opgemerkt te worden dat het uitvoeren van scenario’s aan de hand van een hydrodynamisch 
model één van de enige, zoniet dé enige manier is om objectieve oordelen te vellen over de 
waterhuishouding van een waterloop. 

 
Voor wat betreft het ecologische luik zal de Afdeling Water zich hoofdzakelijk baseren op de 
“Ecologische Inventarisatie en visievorming in het kader van Integraal Waterbeheer in het 
stroomgebied van de Handzamevaart”. Een aantal van de voorgestelde acties in deze studie zal 
wellicht opgenomen worden in het bekkenbeheerplan van het IJzerbekken. De uiteindelijke 
goedkeuring van dit plan door de Vlaamse Regering zal de te nemen ecologische acties definitief 
vastleggen voor de komende zes jaren. 
 
Algemeen kan geconcludeerd worden dat het ‘Herstelplan voor de Handzamevallei’ onvoldoende 
rekening houdt met een aantal fundamentele hydraulische aspecten waardoor er finaal verkeerde 
conclusies getrokken worden. Mijn administratie blijft steeds bereid om aan alle geïnteresseerde 
instanties de nodige toelichting en informatie te verstrekken zodat een beter inzicht kan verkregen 
worden in de complexiteit van het afwateringsgebeuren van de Handzamevaart. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 201 
van 22 december 2005 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Gemeentelijke rioleringsheffing   -   Stand van zaken (2) 
 
In een vorige schriftelijke vraag peilde ik reeds naar de heffing die gemeenten, door tussenkomst van 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), kunnen vragen voor de kosten van 
onderhoud en renovatie van het rioleringsnetwerk. Vanaf dit jaar worden de lokale besturen er immers 
toe aangezet om deze heffing te vragen (vraag nr. 72 van 21 oktober 2005, Websitebulletin, 
publicatiedatum 15/12/05). 
 
1. Kan de minister, in uitbreiding op het antwoord dat ik reeds kreeg voor heel Vlaanderen en per 

provincie, ook meedelen welke gemeenten intussen van deze mogelijkheid gebruik hebben 
gemaakt? 

 
2. Aan welke maatschappijen, naast de VMW, werd gevraagd een bijdrage voor afvoer te innen? 
 
3. Hoe hoog is de heffing per gemeente? 
 

Vanaf wanneer gaat deze heffing in per gemeente? 
 
Wat is het globaal bedrag dat door die heffing in 2005 werd geïnd? 
 
Wat is het geraamde bedrag dat door die heffing in 2006 zal worden geïnd? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 201 van 22 december 2005 
van AN MICHIELS 
 
 
 
1. Als bijlage vindt u, op basis van de gegevens die de drinkwatermaatschappijen reeds aan de VMM 

bezorgden, een overzicht van de gemeenten die een overeenkomst hebben afgesloten. 
 

2. De beslissing voor het al dan niet aanrekenen van een gemeentelijke bijdrage, behoort tot de 
bevoegdheid van de gemeente. Elke drinkwatermaatschappij kan door de gemeenten die zich in 
hun distributiegebied bevinden, worden verzocht om de gemeentelijke saneringskosten door te 
rekenen aan de abonnee en dus een bijdrage te vestigen en te innen. In bijlage vindt u de details. 

 
3. Ik wens in eerste instantie te wijzen op het feit dat de saneringskosten worden doorgerekend aan 

de abonnee onder de vorm van een bijdrage en niet onder de vorm van een heffing.  
De hoogte van de bijdrage per gemeente is opgenomen in de bijlage. Overeenkomstig de 
wetgeving, kan de gemeentelijke bijdrage nooit meer bedragen dan 1,5 maal de boven-
gemeentelijke bijdrage.  Het tarief van de bovengemeentelijke bijdrage bedraagt voor de gezinnen 
0.6605 euro per m³ waterverbruik in 2005 (excl. BTW). De gemeentelijke bijdrage kan dan 
maximaal 0.9908 euro per m³ waterverbruik in 2005 (excl. BTW) bedragen. 
 
De aanrekening van de gemeentelijke bijdrage kan ten vroegste gebeuren op het water verbruikt 
vanaf 1 januari 2005. De datum vanaf wanneer effectief een bijdrage wordt aangerekend, wordt in 
overleg tussen de gemeente en de betrokken drinkwatermaatschappij bepaald. 
 
De gegevens voor 2005 en de ramingen voor 2006 zijn momenteel nog niet beschikbaar.  
 
 

BIJLAGE 
 
Overzicht 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/201/antw.201.bijl.001.xls 

 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -627- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 203 
van 22 december 2005 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
Afvalintercommunales   -   Keuze recyclagebedrijven 
 
Door Fost Plus werd aan de afvalintercommunales waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst 
hebben, de verplichting opgelegd om het te recycleren papier te verkopen aan een Nederlands bedrijf. 
Wellicht is deze beslissing ingegeven door louter prijsindicatoren zonder een afweging te maken van 
andere maatschappelijke kosten (o.a.milieukosten t.g.v. transport) en opbrengsten (o.a. tewerkstelling). 
 
Daardoor worden de Vlaamse bedrijven die zorgen voor een omvangrijke tewerkstelling in de 
betrokken aangesloten gemeenten, verplicht om deze Nederlandse firma te contracteren zonder daarbij 
de maatschappelijke kosten en opbrengsten in rekening te (kunnen) brengen. 
 
1. Vindt de minister het niet aangewezen dat maatschappelijke kosten en opbrengsten verrekend 

worden bij aanbestedingen door intercommunales? 
 

Acht de minister het belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met lokale tewerkstelling bij 
de betrokken papierrecyclagebedrijven in de aangesloten gemeenten? 

 
2. Zijn er plannen om in de toekomst de betrokkenheid van de intercommunales bij de keuze van 

recyclagebedrijven te vergroten, zodat zij zelf kunnen beslissen, zonder monopolisering via Fost 
Plus? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 203 van 22 december 2005 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 

1. De recyclagemarkten voor de verschillende fracties verpakkingsafval worden door FOST Plus en 
de betrokken intercommunale toegewezen volgens de procedure van de algemene offertevraag uit 
de wetgeving overheidsopdrachten. Dit geldt ook voor de gemengde fractie papier/karton, die 
zowel uit verpakkingsafval als niet-verpakkingsafval bestaat. 
 
De wetgeving overheidsopdrachten heeft tot doel om de meest interessante regelmatige offerte, die 
wordt ingediend op basis van een bestek, te kiezen. De algemene offertevraag is een publieke 
procedure; dit wil zeggen dat elk bedrijf dat aan de voorwaarden van het bestek voldoet, een offerte 
kan indienen. Het is volstrekt onmogelijk om de deelname aan de procedure te verbieden om 
redenen van nationaliteit; dit soort protectionisme zou manifest in strijd zijn met het Europees 
recht. 
 
De recyclagemarkten worden gegund op basis van een aantal gunningscriteria, waaronder de prijs, 
maar ook de kwaliteit van de voorgestelde diensten en de technische uitrusting en professionele 
bekwaamheid van de inschrijvers. De prijs wordt ‘gecorrigeerd’ in functie van de transport-
afstanden, zodat steeds met de economische en ecologische kost van de afvaltransporten rekening 
wordt gehouden bij de keuze van de meest interessante offerte. 
 
Binnen de grenzen van het wettelijk toelaatbare wordt nu reeds maximaal rekening gehouden met 
ecologische en sociale kosten en opbrengsten. 
 

2. De toewijzing van de recyclagemarkten gebeurt door FOST Plus en de betrokken intercommunale 
samen. De modelbestekken voor de toewijzing van de markten worden ook door FOST Plus en de 
intercommunales samen opgesteld. 
 
Er is dus een voldoende betrokkenheid van de intercommunales bij de toewijzing van de markten. 
 
Een beslissing dient steeds genomen te worden op basis van objectieve criteria, die in een bestek  
worden neergeschreven, en in het licht van het algemeen belang. Elke zweem van willekeur moet 
worden vermeden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 204 
van 6 januari 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Compensatiefonds bosbehoud  -  Stand van zaken 
 
Artikel 90bis van het Bosdecreet voorziet in een compensatiefonds waarin bij het rooien van bos geld 
gestort wordt, dat moet voorzien in de aanplanting van nieuw bos. 
 
1. Kan de minister meedelen hoeveel geld er inmiddels volgens artikel 90bis van het Bosdecreet 

werd gestort in het compensatiefonds? 
 
2. Hoeveel geld uit het compensatiefonds werd inmiddels aangewend voor de aanleg van nieuwe 
        bossen? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 204 van 6 januari 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Hieronder volgt een overzicht van de bosbehoudsbijdragen die inmiddels werden gestort in het 

bossencompensatiefonds (31/12/05).  
 

2000 + 2001 1.902.591,87 EUR  
2002 3.245.368,55 EUR 
2003 2.714.004,48 EUR 
2004 3.146.862,99 EUR 
2005 2.835.355,11 EUR 
    Totaal 13.844.183,00 EUR 

 
 
2. Hieronder volgt een overzicht van de gerealiseerde aankopen van te bebossen grond met 

middelen van het bossencompensatiefonds (31/12/05).  
 

 Oppervlakte 
(ha) 

Bedrag 
(euro) 

Pachtuittreding 
(euro) 

Totaal 
(euro) 

2002 3,0990 65.034,56     4.060,00  
2003 19,6302 497.619,07 15.680,00  
2004 29,2902 712.027,00   
2005 47,6747 1.230.627,62 38.813,50  
Totaal 99,6941 2.505.308,25 58.553,50 2.563.861,75 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 205 
van 6 januari 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Bosuitbreidingsteam   -   Evaluatie 
 
De overheid beschikt binnen Aminal Bos en Groen over een bosuitbreidingsteam. Hun taak bestaat 
erin om vooral de private partner te overhalen om gedurende een aantal jaren zijn terrein te bebossen. 
 
1. Bestaat er een bosuitbreidingsteam per provincie? 

 
2. Kan de minister meedelen welke de resultaten zijn van de werking van het bosuitbreidingsteam? 

 
3.  Hoeveel ha bos werd inmiddels door het bosuitbreidingsteam gecreëerd? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 205 van 6 januari 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Eerst en vooral zou ik toch graag verduidelijken dat er een onderscheid moet worden gemaakt 

tussen het bosuitbreidingsteam en het projectteam bebossing van landbouwgronden. Binnen 
het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden de beleidsopties bekrachtigd 
om in de periode 1994 tot 2007 een ecologisch verantwoorde bosuitbreiding van 10.000 ha te 
realiseren. 

 
De realisatie van de taakstelling inzake effectieve bosuitbreiding is een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van de overheden (gewest, provincies en gemeenten), alsook afhankelijk 
van initiatieven van private instanties (b.v. de terreinbeherende natuurverenigingen) en 
particulieren. De interne taakstelling voorziet dat het Vlaams Gewest 7.000 ha bosuitbreiding 
voor haar rekening zou nemen. In functie van deze doelstelling keurde de Vlaamse Regering 
op 15 december 2000 de oprichting van een 'Speciale cel voor coördinatie bosuitbreiding' 
goed. Deze cel werkt binnen de afdeling Bos en Groen onder de naam 'Bosuitbreidingsteam' 
(kortweg BUT). Sedert begin 2003 bestaat het BUT uit het team West (prov. West- en Oost-
Vlaanderen) en het team Oost (prov. Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg) met 
coördinatie op de centrale zetel te Brussel. 
Het bosuitbreidingsteam heeft vooral als taak om die bosuitbreidingsdoelstelling van de 
overheid te realiseren. Dit team houdt zich dus in hoofdzaak bezig met de planologische 
afbakening van nieuwe bosgebieden en met de aankoop door de overheid van te bebossen 
terreinen .  
 
Daarnaast is er een project lopende bij de afdeling Bos en Groen in het kader van de 
bosbouwmaatregelen binnen het Europese plattelandsbeleid. Binnen deze maatregelen werd 
immers een subsidieregeling opgesteld voor het bebossen van landbouwgronden. Deze 
subsidieregeling wil zowel particulieren (landbouwers en niet-landbouwers) als openbare 
besturen stimuleren om hun terreinen te bebossen. 
Op dit project zijn momenteel 2 halftijdse bosbouwingenieurs en 1 deskundige halftijds 
werkzaam, alsook 1 technicus. De bosbouwingenieurs en de deskundige staan vanuit de 
administratie in Brussel in voor de afwerking van de dossiers, de controle, goedkeuring en 
uitbetaling. De technicus staat in voor de opstart en opvolging van de dossiers bij de 
aanvragers en op het terrein. Tot voor kort waren er twee technici op het project: één voor 
Oost- en West-Vlaanderen en één voor de drie overige provincies. Gelet op de 
personeelsbeperkingen, is er sedert het voorbije jaar slechts één technicus in dienst genomen. 
Dit wil zeggen dat de dossiers in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant voorlopig worden 
behandeld door de mensen in Brussel. 

 
2 en 3.  Tussen 1997 en 2000 werden in totaal 428 aanvragen voor bebossing goedgekeurd. 

Deze waren samen goed voor een oppervlakte van 630,18 ha nieuw bos. 
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Hieronder vindt u een overzicht per provincie: 
 
Provincie Oost-Vl. Vl.-Brabant Antwerpen West-Vl. Limburg Totaal 
Aantal  153 89 81 56 49 428 
Opp. (ha) 143,75 138,31 104,03 145,14 98,95 630,18 

 
Hiervan werd 389,58 ha bebost door private eigenaars niet-landbouwers, 29,45 ha door 
landbouwers en 211,15 ha door openbare besturen. De dossiers die werden goedgekeurd onder 
deze regeling zijn goed voor een totaal subsidiebedrag van 3.163.487,70 euro.  
Europa zorgt voor 50% cofinanciering van deze bedragen.  
 
Sinds 2003 werd een nieuwe subsidieregeling goedgekeurd, binnen het PDPO 
(Programmerings-document Plattelandsontwikkeling), waarbij de inkomenscompensatie voor 
landbouwers werd verhoogd en ook private personen niet-landbouwers een 
inkomenscompensatie ontvangen. 
 
Tussen 2003 en 2005 werden in totaal 340 aanvragen voor bebossing goedgekeurd. Deze 
waren samen goed voor een oppervlakte van 443,15 ha nieuw bos. 
 
Hieronder vindt u een overzicht per provincie: 
 
Provincie Oost-Vl. Vl.-Brabant Antwerpen West-Vl. Limburg Totaal 
Aantal  144 57 37 72 30 340 
Opp. (ha) 166,15 78,4 45,55 113,81 39,24 443,15 

 
Hiervan werd 281,62 ha bebost door private eigenaars niet-landbouwers,  
50,88 ha door landbouwers en 110,65 ha door openbare besturen. De dossiers die werden 
goedgekeurd onder deze nieuwe regeling zijn goed voor een totaal subsidiebedrag van 
2.919.634,70 euro of gemiddeld ongeveer 6600 euro per hectare. Europa zorgt voor 50% 
cofinanciering van deze bedragen. 
 
Het projectteam bebossing van landbouwgronden zorgde er dus voor dat in totaal sinds 1997 
reeds 1.073,33 ha voormalige landbouwgronden werden bebost. 
De meeste bebossingen werden uitgevoerd met zomereik en es en zijn dus duurzame, 
blijvende bossen. Tijdelijke bebossingen met populier zijn goed voor 224,6 ha. 
 
Provincie Oost-Vl. Vl.-Brabant Antwerpen West-Vl. Limburg Totaal 
Aantal  297 146 118 128 79 768 
Opp. (ha) 309,9 216,71 149,58 258,95 138,19 1.073,33 

 
De meeste bebossingsaanvragen komen uit de provincies Oost-Vlaanderen,  
West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.  
De grootste oppervlakte wordt bebost in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. 
 
Het projectteam zorgt vooral voor een verregaande administratieve ondersteuning van de 
aanvrager, deskundig en vrijblijvend advies op terrein, een actieve promotie van de 
regelgeving, o.a. via aanwezigheid op beurzen (Agribex, Agriflanders,…) en het organiseren 
van informatieavonden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 208 
van 6 januari 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Landbouwfolie   -   Inzameling en recyclage 
 
Landbouwers worden met heel wat afval geconfronteerd zoals ook landbouwfolie. Nu blijkt dat er 
geen duidelijk kader bestaat om deze afvalstroom enerzijds in te zamelen en anderzijds te recycleren 
of te hergebruiken. 
 
In Nederland bestaat er een ophaalsysteem voor landbouwfolie. In Vlaanderen blijkt dat landbouwfolie 
op een aantal containerparken aangeleverd mag worden, op andere dan weer niet. 
 
1. Werd er al onderzoek gedaan door OVAM naar de manier waarop deze afvalstroom het best kan 

worden ingezameld? 
 
2. Wordt de mogelijkheid onderzocht om landbouwfolie te hergebruiken? 
 
3. Op welke manier wil de minister een oplossing bieden aan de landbouwsector om deze 

afvalstroom op een doeltreffende manier in te zamelen? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 208 van 6 januari 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. De OVAM voerde nog geen onderzoek uit naar de optimale inzamelingswijze. Momenteel zijn er 

voor de landbouwer 2 mogelijke inzamelkanalen beschikbaar: via de containerparken of via een 
afvalophaler. 

 
2. Veel landbouwers hergebruiken landbouwfolies verschillende malen. Wanneer landbouwfolie 

niet langer kan worden hergebruikt moet deze als bedrijfsafvalstof worden afgevoerd. Na 
inzameling zijn er 2 mogelijke verwerkingstechnieken: recyclage of energetische valorisatie. De 
hoge verontreinigingsgraad (zand) staat recyclage in vele gevallen in de weg. In dit geval, 
wanneer recyclage niet rendabel of mogelijk is, kan worden geopteerd voor energetische 
valorisatie (verbranding met energierecuperatie). 

 
3. Landbouwfolies zijn in het VLAREA (Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming- en beheer) 

sinds 1 juli 2004 onderworpen aan een aanvaardingsplicht. De praktische uitwerking van deze 
aanvaardingsplicht is tot op heden nog niet in een milieubeleidsovereenkomst vastgelegd. De 
folieproducenten en de landbouwsector werken momenteel aan een eigen voorstel voor de 
organisatie van de inzameling en verwerking van landbouwfolie. Dit zal op korte termijn worden 
besproken. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 210 
van 11 januari 2006 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
Regeringscommissarissen   -   Aanstelling, taakuitoefening, verloning 
 
In het kader van de interpellaties over de Limburgse Reconversiemaatschappij bleek dat de 
regeringscommissaris aldaar zijn taak als regeringscommissaris combineerde met een betrekking als 
parlementair secretaris van de VLD, die hem uiteraard vrijwel volledig in beslag nam.  
 
Volgens een toelichting door minister Van Mechelen is dit veeleer regel dan uitzondering en heeft de 
meerderheid van de regeringscommissarissen een dergelijke cumul met een politieke taak – wat 
vragen doet rijzen over objectiviteit, bekwaamheid en hoeveelheid uren die aan de taak als 
regeringscommissaris besteed wordt, en dus globaal over de inhoud van het ambt 
“regeringscommissaris”. 
 
Daarom graag deze vragen. 
 
1. Welke regeringscommissarissen zijn werkzaam in diensten of instellingen onder de bevoegdheid 

van de minister? Graag een lijst met naam en functie. 
 
2. Welke regeringscommissarissen heeft de minister daarbij sedert het begin van de legislatuur zelf 

benoemd? Op basis van welke criteria zijn de door de minister benoemde 
regeringscommissarissen uitgezocht, en volgens welke procedure? 

 
3. Hoeveel uur per week besteden de regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister 

aan de uitvoering van hun taak als regeringscommissaris? Graag een aanduiding per 
regeringscommissaris. 

 
Is dit naar de mening van de minister voldoende om hun controletaak ernstig in te vullen? 

 
4. Welke regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister combineren hun taak met een 

andere taak als parlementair medewerker, kabinetslid, regeringscommissaris in een andere 
instelling, burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, deputé, provincieraadslid, ambtenaar of nog 
een andere functie in overheidsdienst? Graag een overzicht.  

 
Meent de minister dat deze cumuls hen toelaten de taak als regeringscommissaris afdoende uit te 
oefenen? 

 
5. Welke verloning en welke materiële voordelen genieten de regeringscommissarissen onder 

bevoegdheid van de minister? 
 

Beschikken zij op kosten van de overheid of van de betrokken instelling over een dienstwagen, 
een kredietkaart, een mobiele telefoon, informaticatoestellen, of andere voordelen? 



-638-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006
 
 

 

 
Op welke begrotingscodes worden deze kosten verrekend? 

 
6. Dienen de regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister te beschikken over een 

diploma dat aantoont dat zij kennis hebben van boekhouding, accountancy en wetgeving zoals die 
op de overheidsopdrachten? 

 
Zo neen, meent de minister niet dat dit noodzakelijk is om afdoende toezicht te garanderen? 

 
7. Op welke wijze brengen de regeringscommissarissen bij de minister verslag uit, en op welke wijze 

oefent de minister toezicht uit op hun activiteiten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 27, Moerman nr. 33, Vanden- 
 broucke nr. 61, Vervotte nr. 72, Van Mechelen nr. 65, Anciaux nr. 38, Bourgeois nr. 37, Peeters 

nr. 210, Keulen nr. 64, Van Brempt nr. 58). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 210 van 11 januari 2006 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister 
van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening .  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 214 
van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Steden en gemeenten   -   Ondersteuningsbeleid 
 
Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de investeringspolitiek van de regering vooral gericht 
is op de (13) steden (Oostende, Brugge, Roeselare, Kortrijk, Aalst, Sint-Niklaas, Leuven, Hasselt, 
Genk, Mechelen en Turnhout) en de grootsteden (Antwerpen en Gent). 
 
Er worden allerlei initiatieven genomen die met name deze steden extra middelen geven op meerdere 
terreinen. 
 
Een goede zaak, zolang er ook voldoende aandacht is voor de kleinere gemeenten. Net daar ontbreekt 
het vaak aan. 
 
- Planlasten zijn voor kleine gemeenten nochtans van hetzelfde kaliber als voor de grote steden. 
- Werkloosheid is voor de inwoner van een kleine gemeente, in verhouding, een even groot 

probleem als voor de stadsbewoner. 
- De uitbouw van culturele infrastructuur op schaal van een kleine gemeente is even hard nodig als 

voor een grootstad. 
- Het Stedenfonds is er enkel voor beperkt aantal steden. 
- De ontwikkeling van een buurtwinkel lijkt tegenwoordig zelfs de grote multinationals ten goede te 

komen. Ook zij ontwikkelen immers systemen van buurtwinkels. 
 
… 
 
Dit zijn enkele stellingen die genoegzaam bekend zijn. 
 
Het lijkt in dit verband nuttig de vergelijking te maken van de inspanningen die geleverd worden door 
de respectieve ministers inzake betoelaging, subsidies, enzovoort, voor de grote steden enerzijds en 
voor de overige gemeenten in Vlaanderen anderzijds. 
 
1. Welk specifiek beleid voeren de administraties onder de bevoegdheid van de minister sinds 2000 

ten behoeve van de dertien steden en de grootsteden Gent en Antwerpen enerzijds, en ten behoeve 
van de overige gemeenten in Vlaanderen anderzijds? 

 
2. Welke specifieke kredieten werden binnen de bevoegdheden van de minister reeds aangewend 

voor de dertien steden en de grootsteden Antwerpen en Gent enerzijds, en voor de overige 
gemeenten anderzijds? 

 
3. Welke specifieke projecten worden betoelaagd ten behoeve van de dertien steden en de 

grootsteden Antwerpen en Gent enerzijds, en ten behoeve van de overige gemeenten anderzijds? 
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4. Zijn er objectieve criteria op basis waarvan gemeenten in Vlaanderen ondersteund worden? Zo ja, 
welke? 

 
5. Zijn er objectieve criteria op basis waarvan de dertien steden en de grootsteden Antwerpen en 

Gent extra ondersteund worden? Zo ja, welke? 
 
6. Welke fondsen bestaan er in die zin binnen de bevoegdheden van de minster en op welke wijze 

worden deze fondsen verdeeld? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 30, Moerman nr. 36, 

Vandenbroucke nr. 65, Vervotte nr. 75, Van Mechelen nr. 69, Anciaux nr. 41, Bourgeois nr. 40, 
Peeters nr. 214, Keulen nr. 67, Van Brempt nr. 63). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 214 van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van 
Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 220 
van 13 januari 2006 
van JAN LOONES 
 
 
 
Raamakkoord Blankaartbekken   -   Stand van zaken 
 
In mijn schriftelijke vraag van 15 oktober 2004 (vraag nr. 22, Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 
6 van 21 januari 2005, blz. 430) vroeg ik de minister naar de diverse maatregelen inzake het natuur- en 
waterbeheer in het Blankaartbekken, in uitvoering van het raamakkoord dat op 29 maart 2001 in 
Woumen (Diksmuide) werd ondertekend. 
 
Dit raamakkoord was zeer omvattend, en totstandgekomen na jarenlange discussie en vaak zeer 
moeilijk overleg, in consensus met de diverse actoren met soms tegengestelde belangen. 
 
In zijn zeer uitgebreid antwoord schetste de minister de mate van uitvoering van het raamakkoord. 
Tegelijkertijd werd aangegeven dat er nog een aantal knelpunten bleven. 
 
Intussen zijn we 2006, en komen er ongeruste reacties uit de streek. 
 
Er wordt nog gewacht op de uitvoering van de bouw van de winterdijk, de verhoging van een aantal 
wegen, de aankoop door de overheid van de laagst gelegen gronden en een aangepast waterpeil. 
 
Er wordt gevreesd dat de IJzerbroeken verder de diepte inzinken, en dat de bewoners nog steeds 
onvoldoende beschermd zijn tegen overstromingen. 
 
1. Kan de minister de stand van zaken meedelen wat betreft de uitvoering van het raamakkoord 

inzake het waterbeheer in het Blankaartbekken? 
 

2. Zijn er redenen waarom de uitvoering op zich laat wachten? Zo ja, welke? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 220 van 13 januari 2006 
van JAN LOONES 
 
 
 

1. Het raamakkoord legt de grote principes vast voor een toekomstig waterbeheer in het bekken. Het 
raamakkoord bepaalt het volgende: 

 
- de veiligheid van de bewoners en de bereikbaarheid van het gebied door het aanleggen van 

een waterkering moeten worden gegarandeerd; 
- de laagst geleden gronden zullen in der minne worden aangekocht; 
- de natuurwaarden in het gebied zullen behouden en ontwikkeld worden door 

waterpeilverhogingen; 
- inkomstenverliezen die voortspruiten uit waterpeilverhogingen zullen, worden vergoed; 
- de VMW moet het afgevoerde water prioritair kunnen innemen; 
- technische ingrepen moeten worden doorgevoerd ten behoeve van het integraal waterbeheer 

met inbegrip van een verhoging van de pompcapaciteit; 
- een stuurgroep waarin alle actoren zetelen die dit raamakkoord ondertekenden, zal de 

noodzakelijke studies verder begeleiden. 
 

Voor de concrete uitvoering van de waterkering waren twee partijen betrokken: enerzijds de 
beheerder van de IJzer, van waaruit het gebied overstroomt, en anderzijds de beheerder van de 
grote onbevaarbare waterlopen langs waar het water uit het gebied geëvacueerd wordt.  
Aangezien de IJzer in 2001 onder de bevoegdheid viel van de toenmalige minister van openbare 
werken Stevaert en de onbevaarbare waterlopen onder de bevoegdheid van minister Dua, werd 
op 27 juli 2001 tussen beide ministers een protocolakkoord ondertekend waarin een concrete 
taakverdeling werd vastgelegd. 
 
Diverse stappen in het kader van de uitvoering van het raamakkoord werden ondertussen 
uitgevoerd, met name:  
 
- een gedetailleerd digitaal terreinmodel (DTM) van ongeveer 1.000 ha; 
- de MER studie: conform verklaard door de Cel Mer; 
- een eerste ontwerp van de waterkering door het studiebureau Lobelle; 
- een onteigeningsplan voor 157 percelen van 66 eigenaars; 
- de aankoop van de laaggelegen gronden: op 8 december 2005 waren 405 ha aangekocht van 

de logische perimeter die 817 ha omvat; 
- het voorzien van kleigronden, afkomstig van de uitgraving van een irrigatiebekken nabij de 

Ieperlee in het kader van de ruilverkaveling Reninge, voor de aanleg van het dijklichaam;  
- de modelleringsstudie van het Blankaartbekken waardoor de dimensionering van de 

noodzakelijke uitwateringsinfrastructuur mogelijk wordt ; 
- de omleiding van het Koeivaardeken waardoor het peilbeheer niet verder afhankelijk is van 

het innamekanaal van het drinkwaterproductiecentrum van de VMW. 
 
2.  Een aantal redenen nopen tot verder uitstel. In de eerste plaats is er in de stuurgroep onenigheid 

over het in te zetten instrumentarium nodig voor de uitvoering van het raamakkoord, bovendien 
is, in de loop van de voorbije jaren, de situatie op het terrein grondig gewijzigd, voornamelijk 
dan voor wat de afwatering van de IJzer zelf betreft. 
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In de periode 2000 – 2001 werd de IJzer grondig gebaggerd, gevolgd door de Lovaart en het 
Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort. Momenteel worden de oevers van de Lovaart verstevigd zodat 
een hoger maximaal waterpeil kan worden aangehouden bij afleiding van water uit de IJzer. 
Er werd tevens beslist om in Veurne noodpompen te plaatsen om water te kunnen overpompen 
van het opwaartse deel van het kanaal Duinkerke-Veurne naar het afwaartse deel. Voor een 
gravitaire afwatering van het deel Duinkerke-Veurne (zoals dit momenteel gebeurt) moet 
immers de lozing van de IJzer via de Lovaart één op zes tijen worden stopgezet. Met behulp van 
noodpompen in Veurne kan via de Lovaart zes op zes tijen worden geloosd in plaats van vijf op 
zes. 
 
Gezien deze gewijzigde terreinsituatie sinds de overstromingen van 1993-1994, werd door het 
Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout in de loop van 2005 een nieuwe studie verricht 
betreffende het noodzakelijke kruinpeil van de aan te leggen beschermingsdijk. 
De eindconclusies van deze studie werden op 20 december 2005 aan de stuurgroep voorgelegd 
waarbij wordt gesteld dat de noodzakelijke hoogte van de dijk slechts 5,00m TAW moet 
bedragen en niet 5,50m TAW zoals oorspronkelijk werd gedimensioneerd. Deze conclusie werd 
door de stuurgroep unaniem bevestigd. 

 
Daarnaast bleek het nodig de problematiek van de waterpeilverhoging beter te doorgronden. 
In de loop van 2005 werd daartoe door de VLM een uitvoerige studie uitgevoerd betreffende de 
waterpeilverhoging en de nodige hydrologische isolatie. Deze studie was nodig om een beeld te 
kunnen krijgen over de moduleerbaarheid van de gevolgen van de waterpeilverhoging, t.t.z. de 
vergoedingenregeling. Hierbij wordt uitgegaan van het voorstel om het waterpeil in een eerste 
fase te verhogen in de winterperiode van 2,60m TAW (het huidige peil) tot 2,80m TAW en dit 
binnen twee deelgebieden van het Blankaartbekken, namelijk het Merkembroek en het gebied 
rond de Blankaartvijver. Ook deze conclusies werden door de stuurgroep op 20 december 2005 
bevestigd. 

 
Voor de verdere uitvoering van het raamakkoord voorzie ik het volgende. 
Op 20 januari 2006 ontving ik van de stuurgroep het formeel advies betreffende de aanleg van 
de waterkering - wegverhoging en de instelling van de waterpeilverhoging. Op mijn vraag heeft 
men bij dit advies een tijdstabel toegevoegd. 
In het voorgestelde tijdschema kunnen, rekening houdende met de noodzakelijke procedures 
(stedenbouwkundige vergunning, onteigeningen, …), de werken hiervoor worden uitgevoerd in 
de periode juli–oktober 2008. 

 
 De resterende knelpunten zijn de volgende: 

- Voor de aanleg van de waterkering dient nog te worden onderzocht of de procedure voor 
onteigening dan wel deze van erfdienstbaarheid best wordt toegepast. 

- Voor de waterpeilverhoging moet nog definitief het systeem worden vastgelegd van de 
vergoedingen die aan de gebruiker / eigenaar zullen worden uitbetaald voor de 
opbrengstverliezen bij waterpeilverhoging. 

Beide zaken hangen samen, vermits een vergoedingenregeling op grond van het eerder 
vermelde raamakkoord noodzakelijk is voor een waterpeilverhoging. Een waterpeilverhoging op 
zijn beurt, op grond van een passende beoordeling i.v.m. het statuut van speciale 
beschermingszone, noodzakelijk is voor de waterkering. 
Het is de bedoeling om hiervoor de komende maanden de passende oplossingen uit te werken. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 221 
van 13 januari 2006 
van JACKY MAES 
 
 
 
Raamakkoord Blankaartbekken   -   Stand van zaken 
 
Ongeveer vijf jaar geleden werd een raamakkoord inzake waterbeheer in het Blankaartbekken 
ondertekend tussen de sector landbouw, de natuurverenigingen, de betrokken administraties, 
gemeenten, provincie, enzovoort…  
 
Het raamakkoord moest zorgen voor de veiligheid voor de bewoners in het overstroombare bekken, 
voor het natuurherstel conform de bepalingen van de Europese Vogelrichtlijn en zorgen voor een 
billijke vergoeding voor het inkomensverlies bij landbouwers als gevolg van een natuurlijker 
waterpeil. 
 
Vijf jaar later lijkt het raamakkoord alleen nog op papier te bestaan. Behalve de aankoop van de te 
vernatten gronden, is op het terrein zelf nog niets gerealiseerd. Er is nog steeds geen sprake van 
wegverhogingen, aanleg van winterdijken en de beloofde waterpeilverhoging. Daarnaast is er nog 
altijd onduidelijkheid over de vergoeding voor landbouwers. Vlaanderen kreeg al twee aanmaningen 
van de Europese Gemeenschap. Nu is er opnieuw klacht neergelegd door Natuurpunt en mag er 
gevreesd worden voor een derde terechtwijzing. 
 
1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het raamakkoord? Wat is wel en wat is nog niet 

gerealiseerd? 
 

2. Wat zijn de redenen waarom de uitvoering van het raamakkoord zolang op zich laat wachten? 
 
3. Welke zijn de verdere plannen van de minister betreffende het Raamakkoord Blankaartbekken? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 221 van 13 januari 2006 
van JACKY MAES 
 
 
 

1. Het raamakkoord legt de grote principes vast voor een toekomstig waterbeheer in het bekken. Het 
raamakkoord bepaalt het volgende: 

 
- de veiligheid van de bewoners en de bereikbaarheid van het gebied door het aanleggen van 

een waterkering moeten worden gegarandeerd; 
- de laagst geleden gronden zullen in der minne worden aangekocht; 
- de natuurwaarden in het gebied zullen behouden en ontwikkeld worden door 

waterpeilverhogingen; 
- inkomstenverliezen die voortspruiten uit waterpeilverhogingen zullen, worden vergoed; 
- de VMW moet het afgevoerde water prioritair kunnen innemen; 
- technische ingrepen moeten worden doorgevoerd ten behoeve van het integraal waterbeheer 

met inbegrip van een verhoging van de pompcapaciteit; 
- een stuurgroep waarin alle actoren zetelen die dit raamakkoord ondertekenden, zal de 

noodzakelijke studies verder begeleiden. 
 

Voor de concrete uitvoering van de waterkering waren twee partijen betrokken: enerzijds de 
beheerder van de IJzer, van waaruit het gebied overstroomt, en anderzijds de beheerder van de 
grote onbevaarbare waterlopen langs waar het water uit het gebied geëvacueerd wordt.  
Aangezien de IJzer in 2001 onder de bevoegdheid viel van de toenmalige minister van openbare 
werken Stevaert en de onbevaarbare waterlopen onder de bevoegdheid van minister Dua, werd 
op 27 juli 2001 tussen beide ministers een protocolakkoord ondertekend waarin een concrete 
taakverdeling werd vastgelegd. 
 
Diverse stappen in het kader van de uitvoering van het raamakkoord werden ondertussen 
uitgevoerd, met name:  
 
- een gedetailleerd digitaal terreinmodel (DTM) van ongeveer 1.000 ha; 
- de MER studie: conform verklaard door de Cel Mer; 
- een eerste ontwerp van de waterkering door het studiebureau Lobelle; 
- een onteigeningsplan voor 157 percelen van 66 eigenaars; 
- de aankoop van de laaggelegen gronden: op 8 december 2005 waren 405 ha aangekocht van 

de logische perimeter die 817 ha omvat; 
- het voorzien van kleigronden, afkomstig van de uitgraving van een irrigatiebekken nabij de 

Ieperlee in het kader van de ruilverkaveling Reninge, voor de aanleg van het dijklichaam;  
- de modelleringsstudie van het Blankaartbekken waardoor de dimensionering van de 

noodzakelijke uitwateringsinfrastructuur mogelijk wordt; 
- de omleiding van het Koeivaardeken waardoor het peilbeheer niet verder afhankelijk is van 

het innamekanaal van het drinkwaterproductiecentrum van de VMW. 
 
2.  Een aantal redenen nopen tot verder uitstel. In de eerste plaats is er in de stuurgroep onenigheid 

over het in te zetten instrumentarium nodig voor de uitvoering van het raamakkoord, bovendien 
is, in de loop van de voorbije jaren, de situatie op het terrein grondig gewijzigd, voornamelijk 
dan voor wat de afwatering van de IJzer zelf betreft. 
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In de periode 2000 – 2001 werd de IJzer grondig gebaggerd, gevolgd door de Lovaart en het 
Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort. Momenteel worden de oevers van de Lovaart verstevigd zodat 
een hoger maximaal waterpeil kan worden aangehouden bij afleiding van water uit de IJzer. 
Er werd tevens beslist om in Veurne noodpompen te plaatsen om water te kunnen overpompen 
van het opwaartse deel van het kanaal Duinkerke-Veurne naar het afwaartse deel. Voor een 
gravitaire afwatering van het deel Duinkerke-Veurne (zoals dit momenteel gebeurt) moet 
immers de lozing van de IJzer via de Lovaart één op zes tijen worden stopgezet. Met behulp van 
noodpompen in Veurne kan via de Lovaart zes op zes tijen worden geloosd in plaats van vijf op 
zes. 
 
Gezien deze gewijzigde terreinsituatie sinds de overstromingen van 1993-1994, werd door het 
Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout in de loop van 2005 een nieuwe studie verricht 
betreffende het noodzakelijke kruinpeil van de aan te leggen beschermingsdijk. 
De eindconclusies van deze studie werden op 20 december 2005 aan de stuurgroep voorgelegd 
waarbij wordt gesteld dat de noodzakelijke hoogte van de dijk slechts 5,00m TAW moet 
bedragen en niet 5,50m TAW zoals oorspronkelijk werd gedimensioneerd. Deze conclusie werd 
door de stuurgroep unaniem bevestigd. 

 
Daarnaast bleek het nodig de problematiek van de waterpeilverhoging beter te doorgronden. 
In de loop van 2005 werd daartoe door de VLM een uitvoerige studie uitgevoerd betreffende de 
waterpeilverhoging en de nodige hydrologische isolatie. Deze studie was nodig om een beeld te 
kunnen krijgen over de moduleerbaarheid van de gevolgen van de waterpeilverhoging, t.t.z. de 
vergoedingenregeling. Hierbij wordt uitgegaan van het voorstel om het waterpeil in een eerste 
fase te verhogen in de winterperiode van 2,60m TAW (het huidige peil) tot 2,80m TAW en dit 
binnen twee deelgebieden van het Blankaartbekken, namelijk het Merkembroek en het gebied 
rond de Blankaartvijver. Ook deze conclusies werden door de stuurgroep op 20 december 2005 
bevestigd. 

 
Voor de verdere uitvoering van het raamakkoord voorzie ik het volgende. 
Op 20 januari 2006 ontving ik van de stuurgroep het formeel advies betreffende de aanleg van 
de waterkering - wegverhoging en de instelling van de waterpeilverhoging. Op mijn vraag heeft 
men bij dit advies een tijdstabel toegevoegd. 
In het voorgestelde tijdschema kunnen, rekening houdende met de noodzakelijke procedures 
(stedenbouwkundige vergunning, onteigeningen, …), de werken hiervoor worden uitgevoerd in 
de periode juli–oktober 2008. 

 
 De resterende knelpunten zijn de volgende: 

- Voor de aanleg van de waterkering dient nog te worden onderzocht of de procedure voor 
onteigening dan wel deze van erfdienstbaarheid best wordt toegepast. 

- Voor de waterpeilverhoging moet nog definitief het systeem worden vastgelegd van de 
vergoedingen die aan de gebruiker / eigenaar zullen worden uitbetaald voor de 
opbrengstverliezen bij waterpeilverhoging. 

Beide zaken hangen samen, vermits een vergoedingenregeling op grond van het eerder 
vermelde raamakkoord noodzakelijk is voor een waterpeilverhoging. Een waterpeilverhoging op 
zijn beurt, op grond van een passende beoordeling i.v.m. het statuut van speciale 
beschermingszone, noodzakelijk is voor de waterkering. 
Het is de bedoeling om hiervoor tegen eind maart 2006 de passende oplossingen uit te werken. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 222 
van 13 januari 2006 
van MARLEEN VANDERPOORTEN 
 
 
 
Haven Antwerpen   -   Spoorcapaciteit 
 
Begin november 2005 werden in de pers verklaringen afgelegd door de gedelegeerd bestuurder van 
Infrabel in verband met nieuwe initiatieven voor een verbeterde spoorontsluiting van de Antwerpse 
haven. Door de ingebruikname van het Deurganckdok zou namelijk, na de voltooiing van de 
Liefkenshoektunnel, in de toegang tot het vormingsstation Antwerpen-Noord een flessenhals ontstaan 
die zeker op piekmomenten capaciteitsproblemen zou kunnen veroorzaken. 
 
Om dit te vermijden, stelde de gedelegeerd bestuurder een aantal beperkte ingrepen voor, waaronder 
een versnelde realisatie van een klein gedeelte van de tweede spoorontsluiting. Deze ingrepen zouden 
het bovenvermelde capaciteitsprobleem van het vormingsstation voor een groot gedeelte oplossen. Het 
totale kostenplaatje van dit initiatief zou, aldus de gedelegeerd bestuurder, 165 miljoen euro bedragen. 
De verwezenlijking ervan zou tegen 2011 gepland worden. 
 
Door dit nieuwe project en de bouw van de Liefkenshoekspoortunnel zou de maximale capaciteit van 
het goederenvervoer met 30 % kunnen stijgen. In sommige kranten wordt tevens gesteld dat de aanleg 
van de tweede spoorontsluiting hierdoor de facto met vijf jaar vervroegd wordt. 
 
Anderzijds werden door de minister recentelijk verklaringen afgelegd waaruit blijkt dat slechts tot de 
definitieve aanleg van de tweede spoorontsluiting besloten kan worden na een evaluatie in de periode 
2012-2014. 
 
Gezien de vrij summiere berichtgeving over dit initiatief in de pers rijzen een aantal vragen die meer 
duidelijkheid zouden moeten verschaffen over de samenhang en de impact van de verschillende 
projecten die moeten leiden tot de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van het goederenvervoer uit de 
haven van Antwerpen. 
 
1. Kan de minister een gedetailleerde beschrijving en timing geven van de door Infrabel voorgestelde 

werken ter ontsluiting van het vormingsstation Antwerpen-Noord? 
 
2. De minister vermeldt dat deze werken zullen leiden tot een globale capaciteitsverhoging van 360 

naar 470 treinen per dag. 
 

Wat zal meer in het bijzonder de verwachte groei van de trafiek zijn op de lijn 27a en de lijn 15 via 
Lier? 
 
Ontstaat hier na verloop van tijd dan geen nieuwe flessenhals en zo ja, wanneer? 
 

3. Wat is de stand van zaken van de eerste fase van de reactivering van de IJzeren Rijn en de 
contacten met Nederland hieromtrent? 
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4. Wat is de planning voor de ontwikkeling van een voorstadsnet voor passagiersvervoer voor 

Antwerpen? 
 

Heeft dit enige impact op de maximale capaciteit van het goederenvervoer? 
 

5. Kan de minister een geactualiseerd, geïntegreerd en gefaseerd overzicht geven van de planning 
(timing en weerslag op de maximale goederencapaciteit) van alle projecten die tot een betere 
ontsluiting van de Antwerpse haven via het spoor moeten leiden, in het bijzonder: 

 
a) de operationalisering van het Deurganckdok; 
b) de realisatie van de Liefkenshoektunnel; 
c) het door Infrabel voorgestelde project; 
d) de reactivering van de IJzeren Rijn; 
e) de realisatie van het resterende gedeelte van de tweede spoorontsluiting? 

 
6. Kan de minister ten slotte een geactualiseerd overzicht geven van de investeringsplanning voor 

alle betrokken projecten, zowel voor goederen als voor reizigers, van de NMBS tot 2012? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 222 van 13 januari 2006 
van MARLEEN VANDERPOORTEN 
 
 
 
1. Alle verkeer van en naar Antwerpen Noord (en dus de haven van Antwerpen) gaat over de 

vertakking Schijn. Ter hoogte van de vertakking komen de spoorlijnen 27A en 11 samen. Dit 
veroorzaakt een aantal gelijkgrondse versnijdingen waardoor de capaciteit van de lijnen naar 
beneden wordt gehaald. Deze versnijdingen kunnen worden vermeden door de aanleg van een 
ongelijkgrondse vertakking ter hoogte van de Oude Landen met twee bijkomende sporen die 
aansluiten op de lijn 11. 

  
Deze werken worden geraamd op 81,5 miljoen euro, waarvan  71 miljoen euro ook bruikbaar zijn 
in geval van de aanleg van de volledige tweede havenontsluiting. 

 
De timing van deze werken ziet er als volgt uit : 
 
• Verdere uitwerking van de voorstudie door Infrabel tot 12/2005 
• MER: 01/2006 tot 12/2006 
• GRUP: 08/2006 tot 11/2007 
• Indienen bouwaanvraag: 06/2007 
• Bekomen bouwvergunning: 12/2007 
• Aanvang werken: 03/2008 
• Uitvoeringstermijn: 3 jaar 
• In dienst: 03/2011 

 
Als de capaciteit ter hoogte van de vertakking Schijn toeneemt, betekent dit ook dat het verkeer ter 
hoogte van de vertakking Krijgsbaan (Mortsel) zal toenemen. Ter hoogte van deze vertakking sluit 
het verkeer komende van Lier richting Antwerpen op tegenspoor aan op spoorlijn 27A, wat een 
belangrijke capaciteitsbeperking tot gevolg heeft. De oplossing is het doortrekken van het spoor 
komende van Lier onder spoorlijn 27A door en het laten aansluiten op normaal spoor (via een 
Engelse vertakking). Deze oplossing is technisch complex omdat er in een bewoonde omgeving 
moet worden gewerkt en er onteigeningen van terreinen nodig zijn. De kostprijs bedraagt ongeveer 
80 miljoen euro. 

 
De timing van deze werken ziet er als volgt uit: 
 
• Verdere voorstudie tot 06/2006 
• MER: 07/2006 tot 07/2007 
• GRUP: 02/2007 tot 05/2008 
• Indienen bouwaanvraag: 12/2007 
• Bouwvergunning: 06/2008 
• Aanvang werken: 09/2008 
• Uitvoeringstermijn: 3 jaar 
• In dienst: 09/2011 
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De uitvoering van de twee projecten hoeft niet gelijktijdig te gebeuren. De vertakking Schijn is de 
eerste prioriteit, de vertakking Krijgsbaan kan later volgen in functie van de evolutie van het 
verkeer. 

 
2. Het is duidelijk dat de trafiektoename volledig over spoorlijn 27A zal gaan aangezien dit de enige 

spoorlijn is die de haven van Antwerpen ontsluit. De maximale toename zou ongeveer 30% 
bedragen. De projecten om de capaciteit van de spoorring rond Antwerpen te verhogen zullen 
uiteraard aanleiding geven tot meer trafiek op de spoorlijn Antwerpen - Lier. Hoeveel valt 
momenteel echter niet te zeggen. Alles hangt af van de bestemming van de trafieken. Op de 
spoorlijn Antwerpen-Lier is nog een zekere capaciteitsreserve voorhanden. 

 
3. IJzeren Rijn: met de uitspraak van het Arbitragehof  is in ieder geval het recht op doorgang via het 

historisch tracé bevestigd en is er een aanzet tot bepaling van wie wat moet betalen. Dit moet nu 
verder worden uitgewerkt. Hiervoor moet eerstdaags een groep van deskundigen worden 
samengesteld. Hoe dit precies moet gebeuren is onderwerp van gesprek tussen federaal 
staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Tuybens en de Nederlandse minister Peijs. 

 
4. Er zijn nog geen concrete plannen voor de invoering van een voorstadsnet in en rond Antwerpen; 

er kan dan ook geen timing worden vooropgesteld. Aangezien dit echter een bijkomend 
treinaanbod betekent, zal dit ongetwijfeld invloed hebben op de capaciteit die beschikbaar is voor 
het goederenverkeer.  

 
5. Overzicht van de planning van de projecten voor de ontsluiting van de Antwerpse haven. 
 

• Deurganckdok: in uitvoering; de gedeelten van het dok die in gebruik zijn werden reeds 
ontsloten door spoorinfrastructuur. De infrastructuur zal volledig klaar zijn omstreeks 2008. 

• Liefkenshoekspoortunnel: in dienst einde 2011. 
• Vertakking Schijn en vertakking Krijgsbaan: zie hoger, in de loop van 2011. 
• IJzeren Rijn: ten vroegste in de loop van 2012. 
• Tweede spoorontsluiting: geen concrete planning (maar kan zeker niet voor 2015) 

 
6. Het huidige investeringsplan bestrijkt de periode tot 2012. De planning voor een aantal projecten 

is intussen al achterhaald en werd of wordt bijgesteld. Een nieuw investeringsplan is in opmaak. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 223 
van 13 januari 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Heraanleg Leonardkruispunt   -   Evaluatie 
 
Het Leonardkruispunt is wijd en zijd vermaard. Recentelijk kreeg het zelfs de “prijs” voor het meest 
onoverzichtelijke kruispunt van Europa. Het is een gevaarlijk kruispunt, met vele ongevallen. 
 
Sinds de start van de heraanleg van het kruispunt moeten duizenden wagens en vrachtwagens dagelijks 
omrijden langs het kruispunt van Groenendaal (Hoeilaart), ofwel door het dorpscentrum van Jezus-Eik 
(Overijse). 
 
Voor de inwoners van Jezus-Eik is de toestand sedertdien onhoudbaar en ondertussen breidt de druk 
zich ook uit naar het centrum van Overijse. Ook voor fietsende scholieren zorgt dit, zeker op de 
spitsuren, voor zeer gevaarlijke toestanden. 
 
Er is een studie, er is een voorlopige herinrichting en de belofte van een evaluatie van deze toestand. 
 
1. Hoever staat het met de evaluatie van de bestaande toestand, namelijk de voorlopige herinrichting 

van het kruispunt? 
 

2. En hoever staat het met de plannen voor een definitieve heraanleg van deze omgeving? 
 

3. Welke maatregelen neemt de minister om de onleefbare situatie in de dorpskern van Jezus-Eik op 
korte termijn te remediëren? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 223 van 13 januari 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
1. Een evaluatie wijst uit dat zich geen ongevallen meer voordoen tenzij omwille van onaangepast 

rijgedrag (overdreven snelheid). 
 
2. Vóór half 2006 zal de streefbeeldstudie R0-Oost en E411 waarin deze omgeving valt, definitief 

afgerond worden. Er zal aansluitend een voorstel van planning (5 tot 10 jaren) voor de aanpak 
worden opgemaakt. De opname van deze herinrichting is uiteraard afhankelijk van de beschikbare 
budgettaire middelen. 

 
3. De doortocht Jezus-Eik zal in de loop van 2006 gedeeltelijk heraangelegd worden. Het gaat om de 

herinrichting van de schoolomgeving, waarbij een vaste zone 30 vanaf de Graaf  De Meeusstraat 
(kruispunt met de N4) over 400 m door fysische maatregelen zal bewerkstelligd worden, dit ten 
behoeve van de veiligheid van schoolgangers en omwonenden. 
Verder staat op het programma 2006 van het dossier “gevaarlijke kruispunten” de studie van het 
kruispunt N4-Brabantlaan en Gunsstraat geprogrammeerd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 224 
van 13 januari 2006 
van HILDE CREVITS 
 
 
 
Zonneboilers   -   Subsidiëring 
 
Met een zonneboiler kan men de jaarlijkse energiekosten terugbrengen tot de helft van de 
verbruikskosten van een traditionele boiler voor sanitair warm water. Daartegenover staan echter 
hogere investeringskosten. 
 
Het Vlaamse sectorconvenant voor thermische zonne-energietoepassingen is een overeenkomst tussen 
de Vlaamse overheid, de zonne-energiesector en de distributienetbeheerders. Deze afspraak legt voor 
de betrokken partijen een reeks van engagementen vast omtrent het subsidiesysteem voor 
zonthermische installaties en de valorisatie van het kwaliteitssysteem voor de periode 2005-2009. 
 
Premies worden enkel toegekend voor installaties die afkomstig zijn van de Belsolar-leden, de 
vakvereniging van de leveranciers van zonne-energiesystemen, die deelnemen aan het 
kwaliteitssysteem. Dit betekent dat de distributienetbeheerders de subsidie pas kunnen betalen als de 
aankoop is gebeurd bij één van de erkende leveranciers en/of fabrikanten. Er zijn echter 
zelfbouwsystemen of systemen uit het buitenland op de markt die soms beter zijn dan de systemen 
beschikbaar in België, maar die niet kunnen worden betoelaagd omdat ze niet op de lijst vermeld zijn. 
 
De subsidie wordt bovendien toegekend zonder rekening te houden met het rendement van de 
betoelaging. Momenteel bedraagt de subsidie 75 euro/m², wat overeenkomt met een energiebesparing 
voor een termijn van drie jaar. De minimumpremie bedraagt daarenboven 625 euro. De subsidie voor 
thermische isolatie daarentegen is gering, terwijl het rendement daar veel hoger is. De subsidie voor 
dakisolatie is ongeveer het bedrag van de besparing voor een termijn van anderhalf jaar. Hier is geen 
minimum van toepassing. 
 
1. Meent de minister niet dat het aangewezen is dat de premie voor de installatie van een zonneboiler 

in overeenstemming is met het rendement van de betoelaging? 
 

Zijn er plannen om deze premie nog aan te passen? Zo ja, op welke wijze? 
 

2. Zijn er plannen om ook zelfbouwsystemen of systemen uit het buitenland die niet op de Belsolar-
lijst voorkomen, te laten subsidiëren? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 224 van 13 januari 2006 
van HILDE CREVITS 
 
 
 
Een onderscheid moet gemaakt worden tussen twee pijlers van het Vlaamse energiebeleid, zijnde de 
benutting van het besparingspotentieel (onder meer door thermische isolatie) enerzijds en 
milieuvriendelijke energieproductie (onder meer door de zonthermische systemen) anderzijds.  
 
De plaatsing van thermische isolatie is een relatief eenvoudige maatregel die een aanzienlijke energie-
besparing met zich meebrengt. Het behalen van een bepaald niveau van thermische isolatie en 
energieprestatie beperkt het energieverbruik van woningen en hun vaste installaties. 
 
Daarom is in de energieprestatieregelgeving voorzien dat woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een 
aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, een bepaald niveau van thermische isolatie en 
energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie…) moeten behalen.  
 
De plaatsing van thermische isolatie is dus voortaan een vereiste, maar verdient zich tevens snel terug 
(binnen 2-3 jaar), door de vermindering van de energiefactuur maar tevens door de subsidies van de 
distributienetbeheerders (voor dak-, muur-, vloer- en kelderisolatie) en de fiscale aftrek (voor 
dakisolatie). 
 
De plaatsing van een zonthermisch systeem (zonneboiler) betreft een maatregel die momenteel nog 
duurder is dan de plaatsing van isolatie en dus pas zinvol wordt nadat goedkopere 
energiebesparingsmaatregelen zijn getroffen. 
 
Hoewel de jaarlijks geplaatste oppervlakte aan zonnecollectoren in Vlaanderen sinds 1998 ongeveer 
verdrievoudigd is tot een grootteorde van 4.000-5.000 m² vandaag, stagneert de groei van de 
zonneboilermarkt echter de laatste jaren. Vlaanderen heeft intussen een sterke achterstand opgelopen 
(4 m²/1000 inwoners) tegenover bijvoorbeeld Nederland en Duitsland (15-40 m²/1000 inwoners). Ook 
in Wallonië, dat tot 2003 achterliep op Vlaanderen, neemt de geplaatste collectoroppervlakte de laatste 
jaren sterker toe dan in Vlaanderen door actieve campagnes rond zonneboilers.  
 
De ondersteuning van zonthermische systemen is dus nodig, en de verwachting is dat de 
aangekondigde verhoging van de fiscale aftrek in de personenbelasting (van 620-750 euro tot 1280 
euro) een nieuwe impuls zal betekenen voor de installatie van zonthermische systemen op particuliere 
woningen in het Vlaamse Gewest.  
 
Dankzij de steun die dan geldt voor een standaard gezinssysteem (kostprijs circa 3750 euro) vanwege 
de distributienetbeheerders (625 euro) en via vermindering van de personenbelasting (1280 euro), 
wordt een terugverdientermijn bereikt (in vergelijking met een elektrische boiler), die aanvaardbaar is 
voor privé-investeerders. 
 
Zonthermische systemen bieden een zeer groot potentieel voor de productie van groene warmte én 
verdienen als innovatieve technologie een duwtje in de rug. Een geslaagde zonneboilercampagne 
bestaande uit sensibilisering en kwaliteitsgaranties kan leiden tot naar schatting 250.000 m² 
geïnstalleerde zonnecollectoren tegen 2015 (jaarlijkse marktgroei 27%), een primaire energiebesparing 
van 100 GWh/jaar, een emissievermindering van 45 kton CO2/jaar en 500 voltijdse banen in de 
bouwsector met een omzet van 25 miljoen euro. 
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Wat betreft kwaliteitsgaranties is er het zonneboilerconvenant, gesloten tussen het Vlaamse Gewest, 
de beroepsfederatie Belsolar en de distributienetbeheerders. Dit convenant beoogt een stabiele groei 
van de zonthermische markt in Vlaanderen door het vastleggen van een aantal kwaliteitsaspecten 
dewelke installaties, maar ook de leverancier en de installateur, moeten respecteren. Door tot dit 
kwaliteitssysteem toe te treden verzekert de leverancier zich enerzijds van tevreden (eind)klanten en 
anderzijds van de toekenning van een premie van de distributienetbeheerder. 
 
Het convenant heeft enkel betrekking op de premie die wordt toegekend door de 
distributienetbeheerders. Andere subsidieverstrekkers (gemeenten of provincies) kunnen deze aanpak 
natuurlijk overnemen.  
 
De belastingsvermindering blijft onverminderd van toepassing, ook voor systemen die niet vallen 
onder de bepalingen van het convenant.  
 

1. In het vermelde convenant engageren de distributienetbeheerders zich ertoe om tot 2009 een 
jaarlijks budget te voorzien voor een premie aan zonthermische systemen. De exacte hoogte 
van de premie voor zonneboilers voor particulieren kan jaarlijks bepaald worden door de 
distributienetbeheerders in het kader van de REG-actieplannen, in overleg met de 
energieadministratie. 

 
Gezien het hoger beschreven belang van zonthermische systemen en de huidige kostprijs van 
deze systemen, zijn er voorlopig geen plannen om de premies voor zonthermische systemen 
aan te passen. 

 
2. Een parallel Vlaams subsidiesysteem voor zelfbouwsystemen of andere systemen die niet 

aan het kwaliteitssysteem van het zonneboilerconvenant voldoen, is momenteel niet gepland.  
Kwaliteitsgaranties naar de eindklant toe vormen een essentieel onderdeel van de integrale 
strategie om tot een duurzame groei van de zonthermische markt in Vlaanderen te komen. In 
die zin biedt het kwaliteitssysteem van Belsolar een waarborg voor de geleverde kwaliteit. In 
functie van de opgedane ervaring zal het kwaliteitssysteem worden geëvalueerd en waar 
nodig bijgestuurd om een open en gedegen marktgroei mogelijk te maken. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 227 
van 18 januari 2006 
van ELSE DE WACHTER 
 
 
 
Wegenwerken Ternat   -   Timing en minder-hindermaatregelen 
 
Beleidsmatig wordt al jaren gewerkt aan het wegwerken van gevaarlijke punten op ons wegennet. Zo 
worden er extra middelen vrijgemaakt om zwarte punten weg te werken teneinde de verkeersveiligheid 
op de Vlaamse wegen te verhogen. 
 
Een voorbeeld is het dossier van de Assesteenweg in Ternat. 
 
Recentelijk vernamen we via de media dat de minister een aantal belangrijke beslissingen met 
betrekking tot het dossier Ternat genomen heeft. Vooreerst heeft hij aangekondigd dat er een nieuwe 
brug komt over de E40 in Ternat, tussen de Groenstraat en de Vitseroelwijk. De brug zal op dezelfde 
plaats komen waar begin 2004 de oude brug moest worden afgebroken nadat deze door een ongeval 
onherstelbaar beschadigd werd. Dit had tot gevolg dat de Vitseroelwijk stilaan geïsoleerd raakte van 
de rest van Ternat. Belangrijk hierbij is dat de uitvoering van dit project wordt vervroegd van 2008 
naar het reserveprogramma van 2006. 
 
Daarnaast heeft de minister ook beslist dat heel de Assesteenweg van de Nattestraat tot aan het 
afrittencomplex heringericht wordt. De aanbesteding van dit dossier zou gepland zijn voor juni van dit 
jaar. 
 
1. Welke criteria worden gehanteerd om zogenaamde zwarte punten te selecteren? 
 
2. Wat is de uitvoeringstermijn voor deze werken? 
 
3. Welke maatregelen worden er genomen om de hinder voor handelaars en omwonenden zoveel 

mogelijk te beperken? 
 

Is er overleg met hen gepland? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 227 van 18 januari 2005 
van ELSE DE WACHTER 
 
 
 
1. Selectie van zwarte punten gebeurt op basis van screening van de gevaarlijke punten. 

Er gebeurt een prioriteitstelling op basis van ongevallengegevens over drie jaar (gegevens 
afkomstig van het NIS). 
 
De score van een punt dient minstens 15 te zijn: hierin tellen doden mee voor 5 punten, zwaar 
gewonden voor 3 punten en licht gewonden voor 1 punt (en een bijkomend gewicht voor zwakke 
weggebruikers). Deze lijst wordt elk jaar geactualiseerd. De meest gevaarlijke punten (m.a.w. met 
het hoogste prioriteitscijfer) worden eerst aangepakt. 

 
2. De uitvoeringstermijn zal worden bepaald na afronding van de detailstudie die nu kan starten, 

vermits op 17.01.2006 de schriftelijke goedkeuring van het voorontwerp door de gemeente Ternat 
werd verkregen. 

 
3. De minder hinder maatregelen dienen nog bepaald te worden tijdens de ontwerpfase. Er zal 

alleszins een infovergadering met de handelaars en omwonenden worden georganiseerd. 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 230 
van 18 januari 2006 
van KRIS VAN DIJCK 
 
 
 
Gegarandeerde minimumenergielevering   -   Inkomensgrens 
 
Sinds 15 december 2005 worden mensen niet langer afgesloten van elektriciteit wanneer ze de 
rekening niet kunnen betalen. Voor gas is dit reeds vanaf 1 december het geval. 
Afsluiten kan enkel nog in geval van onveiligheid, bij fraude of na advies van de lokale 
adviescommissie bij “klaarblijkelijke” onwil tot betaling. Tevens verzocht de minister de 
elektriciteitsleveranciers onterecht afgesloten gezinnen opnieuw aan te sluiten voor de duur van de 
winter. Uiteraard is het belangrijk dat tijdens de winterperiode niemand in de kou wordt gezet. 
OCMW’s kunnen aan minister Inge Vervotte doorgeven welke gezinnen hiervoor in aanmerking 
komen. 
 
In ons land leven anderhalf miljoen mensen onder de armoedegrens. Uiteraard hebben zij het extra 
moeilijk om de energiekosten te betalen, toch stellen wij vast dat er heel wat gezinnen zijn met betere 
inkomens die hun energiefactuur niet betalen. Tot op heden kon het OCMW, onder druk van 
“afsluiten”, contact opnemen met deze cliënten en de hulpverlening opstarten. Men stelt dan vast dat 
er meer problemen zijn dan alleen de onbetaalde energiefactuur. Deze belangrijke instap voor hulp 
gaat nu verloren. 
 
1. Heeft iedereen recht op de gratis 6 of 12 ampère? Waarom is er geen beperking qua inkomen? 
 
2. Welke economische motivering hebben armen nog om hun energiefactuur wel te betalen? 
 
3. Is er in een manier voorzien om de betrokkenheid van het OCMW toch te behouden bij deze 

cliënten? 



-666-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006
 
 

 

KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 230 van 18 januari 2006 
van KRIS VAN DIJCK 
 
 
 
1. De bij decreet van 20 december 1996 voorziene en bij besluit van 16 september 1997 bepaalde en 

bij besluit van 31 januari 2003 hernomen “minimale levering aan elektriciteit” (“6 ampère onder 
éénmaal 230 volt”) is niet gratis. Het geldt ook voor het voorstel om de minimale levering uit te 
breiden tot 8 ampère voor gezinnen zonder en 12 ampère voor gezinnen met kinderen. “Elke 
abonnee heeft recht op een minimale en ononderbroken levering van elektriciteit, gas en water 
voor huishoudelijk gebruik om, volgens de geldende levensstandaard, menswaardig te kunnen 
leven”. (decreet van 20 december 1996, artikel 3, eerste lid) 

 
2. Als wanbetaling het gevolg is van “klaarblijkelijke onwil” kan de lokale adviescommissie (LAC) 

eenparig een gunstig advies tot afsluiting geven en vervolgens kan de distributienetbeheerder, 
desgewenst, daadwerkelijk tot afsluiting overgaan. 

 
3. “De hoofd-maatschappelijk assistente van de Sociale Dienst van het OCMW, of diens 

afgevaardigde, (neemt) het voorzitterschap waar”. Naast “één vertegenwoordiger van de betrokken 
distributeur” en desgevallend “één vertegenwoordiger van de erkende instelling voor 
schuldbemiddeling” bestaat de commissie uit “één lid van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn”. Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door een personeelslid van het 
OCMW”. (besluit van 16 september 1997) 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -667- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 177 
van 16 december 2005 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
Aanleg winterdijk Rotselaar   -   Tracé en timing 
 
Sinds begin 2003 wil de gemeente Rotselaar de problemen van de wateroverlast oplossen. De 
overstromingen doen zich voor bij hoogwaterstand van de Winge, die in de Demer uitmondt en daar 
haar overtollige water niet kwijtgeraakt. De Winge treedt uit haar oevers en zet de wijk Hellicht onder 
water. 
 
De gemeente stelde een studiebureau aan om een ontwerp van winterdijk op te maken. Dit 
voorontwerp was echter niet realistisch, enerzijds omdat de dijk door private tuinen werd gepland, 
anderzijds omdat er geen medewerking was van de beheerder van de Winge, namelijk Aminal. 
 
De dienst Zeeschelde ontfermt zich momenteel over het dossier en heeft een MER-studie 
(milieueffectrapport) laten maken. Hierin werden drie scenario’s voorgesteld. Uiteindelijk zou Ecolas, 
die de MER-studie in opdracht van Zeeschelde uitvoerde, vier scenario’s in overweging hebben 
genomen. 
 
De uiteindelijke keuze van het te volgen tracé zou eerstdaags gemaakt worden. De aanbesteding is 
gepland voor in de loop van 2006. 
 
Bij deze keuze zou in ieder geval vermeden moeten worden: 
 
- dat er een dijk wordt aangelegd door de tuinen van de woningen en terreinen waarop verschillende 
 activiteiten van het verenigingsleven van de wijk plaatsvinden; 
 
- dat de problemen van wateroverlast stroomopwaarts van de Winge (omgeving Terheidelaan) ver
 schuiven. In de voorgestelde scenario’s is dit echter onvermijdelijk het geval. 
 
Het is duidelijk dat Aminal absoluut zijn inbreng moet doen om het zuidelijk deel van de Hellichtstraat 
en de Terheidelaan te beschermen tegen wateroverlast. 
 
1. In welke fase zit dit dossier? Wat is de verdere timing? Wanneer valt een definitieve beslissing? 
 
2. Welke scenario’s worden momenteel nog in aanmerking genomen? 
 
3. Houdt de bevoegde administratie rekening met de bovenvermelde bezorgdheden (geen aanleg 
 winterdijk in tuinen en niet verschuiven van de wateroverlast naar andere gebieden langs de  
 Winge) die lokale verenigingen en omwonenden reeds via verschillende brieven aan de bevoegde 
 administratie kenbaar hebben gemaakt? 
 
 Op welke manier wordt dit vertaald in de concrete keuze van het definitieve scenario? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 177 van 16 december 2005 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
1. De voorontwerpfase werd afgerond in 2004.  

Drie voorontwerptracés werden weerhouden: 
 

- Tracé 1: ligt het dichtst tegen de woningen; 
- Tracé 2: ligt iets verder van de woningen en dus iets dieper in de vallei; 
- Tracé 3: volgt een bestaand bekenstelsel in de vallei, snijdt de vallei a.h.w. in twee. 

 
Gedurende 2005 werd er in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV een milieueffectenrapport 
opgemaakt waarin deze tracés werden onderzocht op de effecten die deze zouden teweeg brengen.  

 
In dit MER werden door een college van onafhankelijke deskundigen volgende disciplines 
geanalyseerd : 

 
- bodem en grondwater; 
- oppervlaktewater; 
- geluid; 
- fauna en flora; 
- monumenten en landschappen; 
- mens. 

 
Eind 2005 werd het project MER-proces voor de “Aanleg van een winterdijk langs de Demer te 
Rotselaar" afgerond. 

 
Deze milieueffectrapportage is conform de procedure volgens het decreet van 18 december 2002 
inzake milieueffect- en veiligheidsrapportage (titel IV van het decreet algemene bepalingen 
milieubeleid) in januari 2005 opgestart. De volledig verklaarde kennisgeving werd ter inzage 
gelegd in de gemeente Rotselaar van 02/02/2005 tot 03/03/2005. Iedere burger kon dus 
inspraakreacties m.b.t. de inhoudsafbakening van het onderzoek in het MER inbrengen. Door de 
cel Mer werden er op 21 maart 2005 richtlijnen m.b.t. de inhoudsafbakening van het MER 
opgesteld en betekend op 4 april 2005. Bij de samenstelling van deze richtlijnen werd er rekening 
gehouden met de ontvangen relevante inspraakreacties en met adviezen. Deze richtlijnen kunnen 
door iedere burger worden opgevraagd o.a. bij het betrokken gemeentebestuur. Hieruit kan worden 
afgeleid dat er binnen het MER nog verschillende (locatie-)alternatieven op een evenwaardige 
wijze op hun milieueffecten en hun milieuefficiëntie worden onderzocht. 

 
Het definitieve milieueffectrapport werd bij de cel Mer ingediend op 7 november 2005 en de 
goedkeuring dd. 5 december 2005 werd samen met het goedkeuringsverslag op 6 december 2005 
aan de initiatiefnemer betekend. Deze goedkeuring betreft enkel de inhoud van het rapport en dus 
niet over het project zelf. Dit laatste is de bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid. 

 
Alle relevante documenten werden gepubliceerd op de webstek van de cel Mer 
(www.mervlaanderen.be) onder de rubriek m.e.r.-databank> dossiernummer PR0113 onder de 
gemeente "Rotselaar".  
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2. In het MER werden de 3 dijktracés evenwaardig onderzocht zodat zij in principe nog allemaal in 

aanmerking komen. Het tracé dat het meest verwijderd ligt van de Demer en dus maximaal de 
rand van de vallei (ong. de grens van de natuurgebieden en de woongebieden) volgt, wordt als 
“meest milieuvriendelijk” beschouwd. Zoals hierboven gesteld hangt de keuze af van 
initiatiefnemer en vergunningverlenende overheid. Deze dienen rekening te houden met de 
conclusies van het opgestelde MER. Indien men bij de besluitvorming (vergunningverlening) 
afwijkt van het “meest milieuvriendelijk” alternatief dient dit conform de bepalingen van het 
MER/VR-decreet grondig te worden gemotiveerd. 

 
Momenteel wordt conform de aanbevelingen uit het MER, enkel nog gekeken naar tracé 1. Het 
uiteindelijke tracé dat ter uitvoering wordt voorgelegd, kan hier slechts zeer plaatselijk van 
afwijken, bv. omwille van gegronde technische redenen. 

 
 

3. Waterwegen en Zeekanaal NV heeft in dit dossier steeds getracht om in nauwe samenwerking met 
de gemeente op pragmatische wijze een oplossing te vinden die de problematiek oplost zonder de 
bewoners al te zeer te hinderen. De feitelijke situatie op het terrein en de ruimtelijke context 
kunnen evenwel niet worden genegeerd. 

 
Verschillende van de tuinen in kwestie liggen in natuurgebied, tevens behorende tot het VEN. Het 
betreft zeer diepe percelen, waarbij de woning weliswaar in woongebied ligt, maar de tuin niet. Dit 
heeft onmiskenbare gevolgen op het vlak van de milieureglementering (milieueffectenrapportage 
en wetgeving inzake natuurbehoud) en ruimtelijke ordening. Hoe verder de dijk weg van het 
woongebied wordt gelegd, en dus hoe dieper in het natuurgebied, des te moeilijker zullen deze 
werken vergunbaar zijn. 
 
Bovendien neemt de bergingscapaciteit van de Demervallei af naarmate de dijken worden 
opgeschoven, zodat in dat geval het probleem van de wateroverlast wel degelijk worden 
verschoven naar afwaartse gemeenten en steden langs de Dijle. 
 
Waterwegen en Zeekanaal NV. neemt zich voor om in overleg met de gemeente en de betrokken 
administraties het tracé 1 verder uit te werken tot een definitief uitvoeringsontwerp.  Hierbij zullen 
de wettelijke en ruimtelijke context, de technische uitvoerbaarheid, de effectiviteit en de 
bezorgdheden van de bewoners in rekening worden genomen. 
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Vraag nr. 233 
van 20 januari 2006 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Pesticidenreductieprogramma   -   Evaluatie 
 
In het milieuprogramma 2000 is een actie 38 opgenomen die in een kwantitatief en kwalitatief 
reductieprogramma voorziet voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het beleid is erop gericht het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen 2005 met 50% te reduceren ten opzichte van het niveau van 
1990.  Deze reductie wordt uitgedrukt in verspreidingsequivalenten. Er wordt met andere woorden 
rekening gehouden met de milieu-impact en de verblijftijd van de actieve stoffen. Om de 
doelstellingen van deze actie te kunnen verwezenlijken, werd een tweeledig strategisch plan opgezet, 
waarin tal van ondersteunende en voorbereidende acties en directe maatregelen werden ondernomen. 
 
Men trachtte de diffuse verontreiniging van het oppervlaktewater te achterhalen op de schaal van een 
rivierbekken volgens het Septwa-model (System for the Evaluation of Pesticides Transport to Surface 
Waters). Dit model werd ontwikkeld om de beleidsmakers te assisteren in de te ondernemen stappen 
om de verontreiniging van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen tegen te gaan. Er werd 
tevens een steunpunt “afbouw pesticiden” opgezet ter ondersteuning van de openbare besturen. 
Gelijklopend hiermee werd een externe adviseringsstructuur uitgebouwd waarop het steunpunt een 
beroep kan doen. 
 
Begin 2003 werd de beleidsdomeinoverschrijdende “Werkgroep Doelgroepenbeleid Landbouw” 
opgericht. Deze werkgroep stippelde een milieugerelateerd beleid uit voor de doelgroep landbouw. 
Onder meer rond het thema “vermindering gewasbeschermingsmiddelen” werd interbestuurlijk 
gewerkt. In een tussentijdse evaluatie van het PDPO (Programmeringsdocument voor 
Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen) is te lezen dat de effecten op het milieu van de acties gericht 
op milieubescherming matig positief zijn.  
 
1. In het Vlaams decreet van 21 december 2001, houdende vermindering van het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaams Gewest, staat in artikel 4 te lezen dat 
de openbare diensten uiterlijk tegen 1 juni 2003 een reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen 
moesten indienen.  
 
Werd deze maatregel goed opgevolgd door de steden/gemeenten? 
 
Valt uit de jaarlijkse evaluatie van de steden/gemeenten af te leiden dat zij minder 
bestrijdingsmiddelen gebruiken? 
 
Wordt dit positief onthaald door de steden en gemeenten? 
 

2. In hetzelfde decreet van 21 december 2001 heeft men in artikel 3 een uitzonderingsmaatregel 
ingebouwd in geval van acute en niet te voorziene plagen die niet door alternatieve 



-672-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006
 
 

 

bestrijdingswijzen kunnen worden ingedijkt. Indien de betrokken openbare dienst hierop een 
beroep doet, dient die dit onmiddellijk te melden aan de minister van Leefmilieu.  
Heeft de minister vanaf de inwerkingtreding van dit decreet vaak melding gekregen van openbare 
diensten die een beroep willen doen op deze uitzonderingsmaatregel? 
 
Zo ja, hoeveel keer heeft men op deze uitzonderingsregel een beroep gedaan? 
 

3. Blijkt het gehanteerde Septwa-model, dat eigenlijk een hypothetisch model is, zijn vruchten af te 
werpen?  
 
Zien we met andere woorden een daling van de waterverontreiniging door bestrijdingsmiddelen? 
 

4. Is er reeds een evaluatie gebeurd van het pesticidenreductieprogramma - dat liep tot eind 2005 - en 
is de norm van 50 % reductie ten opzichte van het niveau van 1990 gehaald? 
 

5. Indien Vlaanderen de reductie ten opzichte van het niveau van 1990 niet haalt, wat zijn dan de 
repercussies? 

 
Onderneemt de minister dan stappen om binnen afzienbare tijd toch een aanzienlijke reductie te 
verkrijgen? Welke stappen? 
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1. 294 gemeenten dienden een reductieprogramma in waarin een stapsgewijze afbouw van het 

pesticidengebruik wordt voorgesteld. 4 gemeenten gebruiken sinds 1/1/2004 geen pesticiden 
meer (Grobbendonk, Hasselt, Retie en Zelzate).  

 
2. Een recente evaluatie bij 31 gemeenten toont een dalend verloop van de POCER-indicator, met 

andere woorden er wordt milieuwinst geboekt. In 2003 werd een daling van 41,9% gerealiseerd 
t.o.v. 2002, in 2004 bedroeg dit reeds 57,4%. 
De omschakeling vraagt tijd. Ook staan niet alle gemeenten even ver met hun reductiebeleid wat 
verdeelde reacties geeft. Daarom werd in het besluit van 14/07/2004 voorzien dat iedere dienst 
op zijn eigen tempo, maar uiterlijk tegen eind 2014, naar een nulgebruik kan evolueren. 

 
3. Artikel 3, derde lid, van het decreet is alleen van toepassing in zeer uitzonderlijke gevallen. Tot 

op heden werd op deze uitzonderingsmaatregel nog geen beroep gedaan.  
 
4. Met behulp van het SEPTWA model worden diffuse emissies geschat (System for the 

Evaluation of Pesticide Transport to Water). Om een betrouwbare output te bekomen van dit 
model zijn goede gegevens over het gebruik in en buiten de landbouw nodig. Dit ontbreekt 
momenteel nog.  SEPTWA werkt met gebruiksgegevens per werkzame stof per teelt. Voor de 
grote teelten (aardappelen, bieten, granen en maïs) worden die gebruiksgegevens door de 
beroepsorganisatie PHYTOFAR met 2 jaar vertraging geleverd. Voor de andere teelten en voor 
het niet-landbouwkundig gebruik zijn er momenteel geen bruikbare gegevens. Met andere 
woorden het grote knelpunt voor het gebruik van SEPTWA zijn de beschikbare 
gebruiksgegevens. In alle studies aangaande pesticiden die door VMM werden opgevolgd, bleek 
dit het grootste knelpunt te zijn. Dit is onder andere het gevolg van het sterk veranderende 
pesticidengebruik tengevolge van het toepassen van RL 91/414/EEG. Tengevolge hiervan 
verdwijnen heel wat werkzame stoffen, van de markt en worden deze vervangen door andere 
werkzame stoffen waardoor extrapolatie aan de hand van oudere gegevens geen optie is. 
Vroeger gebeurde er door het CLE jaarlijks een studie naar het pesticidengebruik in enkele 
teelten, maar die studies worden sinds 2002 niet meer uitgevoerd. Daar de beschikbaarheid van 
gebruiksgegevens het grote knelpunt blijft, is het SEPTWA-model momenteel niet bruikbaar. 
Eénmaal dit knelpunt is opgelost, zijn er wel mogelijkheden om dit programma te gebruiken om 
in te schatten welke werkzame stoffen een mogelijk milieurisico inhouden.  
 
De oplossing van dit knelpunt ligt echter niet binnen de bevoegdheid van de milieu-
administratie, maar situeert zich bij de landbouwadministratie (studie naar het gebruik van 
werkzame stoffen in teelten) en de federale overheid (opsplitsing van gebruiksgegevens). Het 
probleem werd reeds herhaaldelijk op beide niveaus aangekaart. In het kader van het federaal 
pesticiden-reductieprogramma werd een werkgroep opgericht die de samenwerking en 
uitwisseling van gegevens tussen federaal en gewesten moet vergemakkelijken.  
Daarnaast wordt er eveneens verondersteld dat éénmaal de evaluaties in het kader van 
RL 91/414/EEG zijn uitgevoerd (waarschijnlijk tegen 2008), er minder verschuivingen in het 
gebruik van werkzame stoffen zullen plaatsvinden en dus gebruikscijfers minder snel verouderd 
zullen zijn.  
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5. Het MINA-plan 3 (2003-2007) stelt een reductie met 50 % van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, uitgedrukt in verspreidingsequivalenten voorop in 2005 
vergeleken met 1990. In MIRA-T 2005 achtergronddocument “Verspreiding van bestrijdings-
middelen” werd hierover gerapporteerd. In 2004 bleken de verspreidingsequivalenten (Σseq) 
nog 48% te bedragen t.o.v. 1990, m.a.w. de doelstelling werd behaald. 

 
6. Gezien de doelstelling wel behaald werd, is deze vraag niet van toepassing. 
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Afvaltransport naar derde wereld   -   Controles 
 
De Europese regels voor de export van afval worden vaak overtreden. Dit blijkt uit een gezamenlijke 
handhavingsactie in zeventien Europese zeehavens in 2003, 2004 en recentelijk in oktober 2005 (bron: 
Ministerie van VROM, Nederland). 48 % van de gecontroleerde afvaltransporten was tijdens de 
controle illegaal. Zeehavens in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Polen, Letland, Slovenië, 
Zweden en Nederland waren betrokken bij de actie. De controles zijn onderdeel van het internationale 
zeehavenproject, waar twaalf landen deel van uitmaken: België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, 
Ierland, Letland, Malta, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden. 
 
Bij de laatste controle in oktober 2005 werden 258 transporten “fysiek” gecontroleerd. Bij 140 van de 
transporten ging het om afval. 68 hiervan bleken illegaal. Het betrof onder meer illegaal Zweeds 
kabelafval voor China en afgedankte koelcompressoren met CFK’s voor Pakistan. In Letland is een 
illegaal transport van koperafval naar Panama onderschept. In het Verenigd Koninkrijk zijn veertien 
zeecontainers geblokkeerd met elektronica scrap, oude batterijen, zwaar vervuild koperafval en CFK-
houdende koelkasten. In Frankrijk zijn afvaltransporten geblokkeerd. De containers waren onder meer 
geladen met afvalstoffen zoals PCB- en bitumenhoudend kabelafval, vervuilde motorblokken, lompen, 
autobanden, elektronica scrap en telefoonkabels met loodhulzen. Ze waren bestemd voor landen in 
Azië en Afrika. Er wordt vooral aandacht besteed aan de uitvoer van afvalstoffen uit de Europese Unie 
naar niet-OESO landen, zoals een aantal Afrikaanse en Aziatische. Export van afvalstoffen naar 
dergelijke landen is vaak verboden of alleen toegestaan met toestemming van de betrokken 
autoriteiten. 
 
Om voor mij onduidelijke redenen deed België/Vlaanderen niet mee aan de controles van oktober 
2005. Nochtans zeggen meerdere bronnen dat de haven van Antwerpen als belangrijke draaischijf 
fungeert voor het verschepen van al dan niet illegaal afval naar de derdewereldlanden. 
 
1. Klopt het dat de haven van Antwerpen een belangrijke draaischijf is voor het verschepen van al 

dan niet illegaal afval naar de derde wereld? 
 
2. Hoeveel toezichthoudende ambtenaren houden zich bezig met de controle op het verschepen van 

dit soort afval? 
 

Bij welke diensten zijn zij werkzaam? 
 

3. Hoeveel controles hebben plaatsgevonden in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 in de havens 
en op de openbare weg? 

 
Door wie en op welke plaatsen? 
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Wat is de evolutie van het percentage over deze jaren? 
 

4. Om welke reden heeft Vlaanderen niet deelgenomen aan de laatste controle-actie van het 
internationale zeehavenproject, waar ons land nochtans deel van uitmaakt? 

 
5. Met de invoering van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) was het opzet om aan geïntegreerde 

milieuhandhaving te doen. 
 

Heeft BBB concrete gevolgen voor het toezicht op afvaltransporten, voor de werking van de 
handhavingsentiteit binnnen OVAM, respectievelijk AMINAL? Zo ja, welke? 
 
Zal het aantal toezichtsacties hierdoor opgedreven kunnen worden? 
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1. Antwerpen is inderdaad een belangrijke haven voor de verscheping van afval naar het Verre 

Oosten en Afrika. Antwerpen verscheept afval dat per container wordt aangeleverd uit het 
binnenland en vooral uit de omliggende landen, in het bijzonder Duitsland, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk. Uit de controles die in oktober 2005 in het kader van het Seaport Project 
werden uitgevoerd, blijkt dat ongeveer 50% van de gecontroleerde afvaltransporten in de 
Europese havens illegaal was. In Antwerpen ligt dit percentage beduidend lager (23% in 2005), 
mogelijk als een gevolg van de systematische controles die OVAM, Federale Leefmilieu 
Inspectie en Scheepvaartpolitie gezamenlijk uitvoeren. 

 
2.  Bij de OVAM zelf houden 3 personen zich specifiek bezig met de controle op de uitvoer van 

afval via zeecontainers. Dit is geen voltijdse taak voor deze werknemers. In 2005 werden er 
door OVAM ongeveer 0,15 voltijdse equivalenten besteed aan dergelijke kaaicontroles, met 
daarnaast nog 0,30 voltijdse equivalenten voor de opvolging van de vastgestelde overtredingen. 
Dat cijfer geeft echter geen volledige indicatie van de inspanningen op het vlak van de controle 
van internationale afvaltrafieken. De OVAM heeft in de loop van de jaren een netwerk 
uitgebouwd met andere toezichthoudende diensten. Die nemen het aspect internationale afval-
trafieken mee bij hun andere controles, zodat op een efficiënte manier toch een aanvaardbaar 
controleniveau bereikt wordt.  

De havencontroles gebeuren trouwens steeds samen met een inspecteur van de Federale 
Leefmilieu Inspectie en de Scheepvaartpolitie. 

 
3.  Controles op grensoverschrijdende afvaltransporten vinden plaats sinds de inwerkingtreding in 

1993 van de Europese Verordening 259/93 betreffende toezicht en controle op de overbrenging 
van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap. Systematische controles in de 
havens vinden plaats sinds 2002, en sinds medio 2003 gebeuren deze controles in Europees 
verband via het TFS Seaport Project. 
De transportcontroles op de openbare weg worden voor het overgrote deel door de 
politiediensten uitgevoerd. Deze controles zijn niet uitsluitend gericht op de uitvoer van afval. 
Indien gevraagd, levert OVAM assistentie op het terrein of via een permanentielijn.  
 
De meeste controles waaraan OVAM deelneemt, vinden plaats in de arrondissementen Gent en 
Turnhout, alsook in Belgisch en Nederlands-Limburg op de routes richting Duitsland. OVAM 
nam tijdens de laatste jaren deel aan volgend aantal transportcontroles op de openbare weg: 
 

2000 80 
2001 80 
2002 71 
2003 33 
2004 34 
2005 29 

 
Het aantal controles waaraan OVAM deelneemt, is in dalende lijn, en dit door een gebrek aan 
capaciteit dat binnen OVAM beschikbaar is voor handhaving. OVAM tracht dit te ondervangen 
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door een doorgedreven opleiding van de politiediensten en door het leveren van assistentie via 
de permanentietelefoon. 
 
De controles op de uitvoer van afval via de zeehavens gebeuren bijna altijd op initiatief van 
OVAM en de Federale Leefmilieu Inspectie, samen met de Scheepvaartpolitie. OVAM nam 
tijdens de laatste jaren deel aan volgend aantal kaaicontroles (uitvoer via containers én uitvoer 
van voertuigwrakken): 
 

2000 5 
2001 5 
2002 9 
2003 40 
2004 22 
2005 19 

 
De controles vinden bijna uitsluitend plaats in de Antwerpse haven. In 2005 werd een controle 
uitgevoerd in Oostende, en sinds einde 2005 worden er containerinspecties uitgevoerd in 
Zeebrugge, omwille van het stijgend aantal vaststellingen van illegale transporten in die laatste 
haven. 
Sinds de start van het TFS Seaport Project wordt gestreefd naar een tweetal controledagen per 
maand.  
 

4.  OVAM heeft in de eerste week van oktober niet deelgenomen aan de zogenaamde Europese 
havendagen, en dit omwille van genoemde capaciteitsproblemen in die week, zowel bij OVAM 
als bij de Scheepvaartpolitie Antwerpen, die een onmisbare inbreng heeft in deze controles. 
OVAM heeft in de 3 weken voorafgaand aan de Europese havendagen wél 2 containercontroles 
uitgevoerd in Antwerpen en 1 controle op de uitvoer van voertuigwrakken in Zeebrugge.  

 
OVAM heeft aan de laatste Europese havendagen (week 3 van 2006) wel deelgenomen en 
controles uitgevoerd op de 3 belangrijkste containerterminals in Antwerpen, alsook in 
Zeebrugge. In het interim rapport van het Seaport Project, dat verscheen in mei 2005, zal u 
trouwens opmerken dat Vlaanderen, ná Nederland en Ierland, het grootste aantal 
haveninspecties uitvoert en het grootste aantal grensoverschrijdende afvaltransporten in de 
havens controleert. 
 

5. Zodra Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) in werking treedt, zal het toezicht op de afvaltransporten 
worden overgedragen van OVAM naar de toekomstige entiteit Handhaving van het departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie. Het aantal toezichtacties zal gekaderd worden binnen de 
beschikbare middelen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 247 
van 25 januari 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Windturbines   -   Vergunningsaanvragen 
 
Voor mijn schriftelijke vraag nr. 597 van 27 mei 2005 beperkte de minister zich in zijn antwoord tot 
het vermelden van de aanvragen voor windenergieprojecten van klasse 1 (= vanaf 5 MW). 
 
Graag had ik een volledig overzicht gekregen van het aantal vergunningsaanvragen voor 
windenergieprojecten van zowel klasse 1, klasse 2 (0,5-5MW) én klasse 3 (tot 0,5 MW), vanaf 
augustus 2004 tot op heden. 
 
Hoeveel projectaanvragen werden ingediend en door wie? 
 
Hoeveel aanvragen werden vergund? 
 
Hoeveel aanvragen werden geweigerd en om welke redenen? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 247 van 25 januari 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
De vergunningverlenende overheid kan, indien gewest, het advies van de Interdepartementale 
Windwerkgroep vragen. In de periode sinds augustus 2004 werden geen milieuvergunningsaanvragen 
voor advies voorgelegd. Voor volgende projecten werd in het kader van de aanvraag van de 
stedenbouwkundige vergunning het advies aan de Windwerkgroep gevraagd: 
 

o BASF Antwerpen: zes windturbines van elk maximaal 3000 kW 
 Aanvrager: Electrabel NV 
 Advies: gunstig 
 Stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 20 oktober 2005 

 
o Boterdijk z/n, Middelkerke: één windturbine van maximaal 900 kW 

 Aanvrager: Gearless Windpower bvba 
 Advies: gunstig 
 Vergunningsprocedure is lopende 

 
o Lommel-Balendijk: vier windturbines van elk maximaal 2000 kW 

 Aanvrager: Aspiravi NV 
 Advies: gunstig 
 Vergunningsprocedure is lopende 

 
o Universiteit Gent, Melle: drie windturbines van elk maximaal 2750 kW 

 Aanvrager: SPE NV 
 Advies: gunstig 
 Vergunningsprocedure is lopende 

 
Het advies van de Interdepartementale Windwerkgroep is niet verplicht. Bijgevolg worden niet alle 
vergunningsaanvragen aan de Windwerkgroep voorgelegd. Voor een volledig overzicht van de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen verwijs ik bijgevolg naar mijn collega van Ruimtelijke 
Ordening. 
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MARINO KEULEN, 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 

 STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 50 
van 14 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Omleidingsborden Wezembeek-Oppem   -   Taalgebruik 
 
Uit de gemeenschapskrant van de gemeente Wezembeek-Oppem kan worden vernomen dat het 
gemeentebestuur op verschillende plaatsen de taalwetgeving heeft overtreden met de plaatsing van 
omleggingsborden waarop het Frans voorrang had. 
 
Is de minister op de hoogte van eventuele klachten die hierover werden ingediend, al dan niet bij de 
provinciegouverneur? 
 
Werden er in voorkomend geval maatregelen getroffen? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 50 van 14 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Uw vraag gaat over een concreet dossier. Ik ben niet op de hoogte van het feit dat de gemeente 
Wezembeek-Oppem op verschillende plaatsen tweetalige omleidingsborden met voorrang voor het 
Frans zou geplaatst hebben en heb er evenmin een klacht over ontvangen. Ik vraag de gouverneur van 
de provincie Vlaams-Brabant een onderzoek te willen instellen. Na afloop zal ik niet nalaten u over de 
resultaten van dat onderzoek te informeren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 51 
van 14 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vlaamse Gemeenschap   -   Sponsoring 
 
De Vlaamse Gemeenschap of haar Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) zijn vaak sponsor van 
evenementen, sociale en culturele manifestaties. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de sponsoringsprojecten die onder zijn/haar beleidsdo-
 mein vallen? 
 
2. Om welke vorm van sponsoring gaat het en voor welk bedrag? 
 
3. Welke criteria worden gehanteerd om al dan niet projecten te sponsoren? 
 
4. Op welke manier worden deze sponsoringsprojecten geëvalueerd? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 21, Moerman nr.22, Vanden-

broucke nr. 50, Vervotte nr. 58, Van Mechelen nr. 53, Anciaux nr. 34, Bourgeois nr. 30, Peeters 
nr. 167, Keulen nr. 51, Van Brempt nr. 45). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 51 van 14 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Yves Leterme, Minister-president van 
de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 52 
van 14 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Containerpark St.-Pieters-Leeuw en Drogenbos   -   Taalgebruik 
 
De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos zouden recentelijk een akkoord hebben afgesloten 
om een gezamenlijk containerpark te openen tegen eind volgend jaar. Aangezien Drogenbos een 
faciliteitengemeente is, kan dit taalproblemen veroorzaken. Die zouden voor een deel vermeden 
worden door het gebruik van iconen in plaats van geschreven teksten. 
 
Het lijkt me nogal gebruikelijk dat op zo een containerpark ook mondeling wordt gecommuniceerd 
met het aanwezige personeel. Volgens de taalwetgeving zou daarbij een onderscheid moeten worden 
gemaakt tussen inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en inwoners van Drogenbos. In de praktijk zal dat 
wellicht niet het geval zijn en zullen ook inwoners van Sint-Pieters-Leeuw in het Frans geholpen 
worden, tegen de taalwetgeving in. 
 
Is de minister van deze aangelegenheid op de hoogte? 
 
Ziet hij erop toe dat dit initiatief binnen de toepassing van de taalwetgeving verloopt? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 52 van 14 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Uw vraag gaat over een concreet dossier. Ik ben niet op de hoogte van het feit dat de gemeenten Sint-
Pieters-Leeuw en Drogenbos een akkoord zouden hebben gesloten over het gezamenlijk openen van 
een containerpark tegen eind volgend jaar. Ik ga er van uit dat de gemeenten de taalwetgeving correct 
zullen naleven en daartoe ook de nodige organisatorische maatregelen zullen nemen. Ik heb daarover 
geen enkele klacht ontvangen. Mocht dat wel gebeuren, dan zal ik niet aarzelen ertegen op te treden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 53 
van 16 december 2005 
van GILBERT BOSSUYT 
 
 
 
Aanpassingen sociale huurprijs   -   Informatie huurder 
 
In uitvoering van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot 
reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of 
onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een socialehuisvestingsmaatschappij 
met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode, ontvangt de huurder vanwege de 
socialehuisvestingsmaatschappij schriftelijk informatie betreffende de te betalen huurprijs na 
(her)berekening. 
 
In het besluit wordt niet bepaald wat de minimale informatie is die de huurder moet ontvangen, noch 
wat de redelijke termijn is waarover de huurder moet kunnen beschikken om de huurprijs te betwisten. 
 
1. Welke termijn acht de minister en/of de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij redelijk opdat de 

huurder zijn nieuwe huurprijs zou kunnen (laten) verifiëren? 
 
2. Wat is de minimale informatie die aan de huurder moet worden bezorgd? 
 
3. Zal het nieuwe huurbesluit – dat momenteel in voorbereiding is – over deze problematiek méér 

duidelijkheid verschaffen? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 53 van 16 december 2005 
van GILBERT BOSSUYT 
 
 
 
1. Voor courante en beperkte jaarlijke herzieningen lijkt het me redelijk dat de nieuwe 

huurprijsberekening, met de nodige informatie betreffende de elementen die daar een rol in spelen, 
minimaal een maand voorafgaand aan het ingaan van de nieuwe huurprijs aan de huurder kenbaar 
worden gemaakt. Dat geeft de huurder de tijd om dit alles na te gaan en desgevallend zijn 
bedenkingen erbij te uiten. 
 
Hieromtrent is echter inderdaad niets bepaald, en er bestaan momenteel ook geen richtlijnen. 
Hoewel de meeste sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) wel degelijk een redelijke termijn 
in acht nemen, wordt dit dus zeker niet overal op dezelfde manier ingevuld. 
 

2. De informatie die momenteel noodzakelijk is voor de huurprijsberekening, betreft het inkomen en 
de gezinssamenstelling van de huurder en de in rekening gebrachte basishuurprijs en normale 
huurwaarde. Het is dan ook aangewezen dat precies deze elementen aan de huurder worden 
medegedeeld, samen met een toelichting bij de berekening.  
 
Het is overigens ook precies deze informatie die aan de huurder wordt verstrekt, in uitvoering van 
het vermelde art.17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000. Daarover 
bestaat een richtlijn van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. 
 

3. In het nieuwe huurbesluit zal in ieder geval opnieuw worden vermeld dat de relevante informatie 
aan de huurder moet worden bezorgd bij iedere huurprijsaanpassing. Daarnaast wordt er 
overwogen om, in overleg met de sector, inderdaad ook een redelijke termijn in te lassen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 54 
van 16 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Woonwagenterreinen   -   Stand van zaken 
 
Destijds werd de opdracht gegeven om per provincie in een aantal terreinen te voorzien voor 
woonwagens. Dergelijke afbakening zorgt meestal voor de nodige commotie bij de omwonenden. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal woonwagenterreinen die in Vlaanderen reeds 

definitief werden afgebakend? 
 
2. Welke criteria werden hiervoor gehanteerd? 

 
Verschillen die naargelang de provincie? 

 
3. Welke dossiers worden momenteel nog voorbereid? 
 

Wanneer wordt een beslissing genomen? 
 
4. Wat zal dan de totale capaciteit zijn van de woonwagenterreinen? Kan dit ook opgesplitst per 

provincie? 
 
N.B.  Deze vraag werd op 4 november 2005 ook gesteld aan minister Van Mechelen (vraag nr. 21, 

Websitebulletin publicatiedatum 16-12-05). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 54 van 16 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële woonwagenterreinen en doortrekkers-

terreinen. 
Residentiële woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners zijn bestemd en ingericht voor het 
sedentair wonen in (zowel rijklare als residentiële) woonwagens. Op dit moment (december 2005) 
zijn er 425 standplaatsen op 29 gemeentelijke residentiële woonwagenterreinen in Vlaanderen en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gemeentelijke woonwagenterreinen zijn woonwagen-
terreinen aangelegd door een gemeente en met een gemeentelijk huishoudelijk reglement. Een 
standplaats is een min of meer afgebakende plaats waarop één woonwagen (voor één 
woonwagengezin) kan staan. 

 
Aantal standplaatsen op gemeentelijke residentiële woonwagenterreinen, toestand in 

december 2005 
Aalst 13 Ham 7 
 15 Herentals 16 
Aarschot 11 Leuven 26 
Antwerpen (Deurne) 24 Maaseik 26 
Antwerpen  (Wilrijk) 14 Maasmechelen 28 
As 6 Mechelen 20 
Bilzen 2 Mortsel 26 
Dendermonde 5 Oud-Turnhout 8 
Diest 5 Puurs 5 
Genk 52 Rotselaar (Werchter) 7 
Gent 12 St.Jans Molenbeek 6 
Grobbendonk 10 St. Katelijne Waver 12 
Heist o/d Berg 10 St.Truiden 18 
Hasselt 18 Wetteren 15 
 8   
  TOTAAL 425 

 Bron: Vlaams Minderhedencentrum 
 

Een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners is een terrein dat bestemd en ingericht is voor 
het tijdelijk plaatsen van woonwagens. In totaal zijn er momenteel vier doortrekkersterreinen in 
Vlaanderen. 
 
 De stad Dendermonde heeft beslist om het terrein aan de Bruynkaai gedeeltelijk als residentieel, 
gedeeltelijk als doortrekkersterrein te gebruiken. In juli 2003 bakende het stadsbestuur 7 
doortrekkersplaatsen en 5 residentiële standplaatsen af op het woonwagenterrein aan de 
Bruynkaai.  
 
 Het voorlopige doortrekkersterrein aan het provinciale recreatiedomein in Huizingen is sinds 15 
juli 2005 in gebruik. Er kunnen maximaal 15 woonwagens staan.  



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -693- 
 
 

 

In oktober 2005 werd het gemeentelijke doortrekkersterrein van Haren (Brussel) opnieuw geopend 
voor woonwagenbewoners (max. capaciteit: 25 woonwagens).  
In december 2005 werd het doortrekkersterrein in Antwerpen in gebruik genomen. Op dit 
doortrekkersterrein is er plaats voor 18 woonwagens. 

 
2. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen duidt het kader aan waarbinnen de gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling in Vlaanderen de komende jaren zal plaatsvinden. Het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen vermeldt een aantal zaken over de inplanting van woonwagenterreinen. Volgens het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden bij voorkeur in stedelijke gebieden voldoende 
standplaatsen voorzien voor de woonwagenbevolking op goed uitgeruste residentiële woonwagen-
terreinen en doortrekkersterreinen. Deze woonwagenterreinen kunnen niet worden beschouwd als 
recreatieve of toeristische infrastructuur maar moeten integraal deel uitmaken van de 
woonstructuur van het stedelijke gebied of kern van het buitengebied. Aldus moet de inplanting 
van deze terreinen leiden tot een versterking van het stedelijke gebied of de kern van het 
buitengebied conform het principe van de gedeconcentreerde bundeling. De ruimtelijke afweging 
voor locaties moet plaatsvinden in het kader van het provinciale en gemeentelijke structuur-
planningsproces en/of het afbakeningsproces voor de stedelijke gebieden. 
(Zie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, september 1997, tekst aangepast aan de herziening van 
12 december 2003, Deel 2 Gewenste ruimtelijke structuur – richtinggevend gedeelte, III Gewenste 
ruimtelijke structuur, 4.3. Differentiatie en verbetering van de woningvoorraad.) 

 
De woonwagen werd door de Vlaamse Regering erkend als volwaardige woonvorm. (De definitie 
van de woonwagen werd ook opgenomen in de Vlaamse Wooncode.) 
Voor de inplanting van een woonwagenterrein moeten de principes van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen voor woonwagenterreinen en woongelegenheden gehanteerd worden. Er 
zijn vier belangrijke uitgangspunten van toepassing: 

- het woonwagenterrein maakt integraal deel uit van de woonstructuur; 
- ambachtelijke en/of commerciële activiteiten op het woonwagenterrein voldoen aan het 

verwevingprincipe; 
- de ontsluiting van het woonwagenterrein is louter gericht op toegang geven; 
- het woonwagenterrein onderschrijft het ruimtelijk functioneren van de essentiële functies 

van het buitengebied (wonen en werken en natuur, landbouw en bos) en de aanwezigheid 
van de karakteristieke landschapselementen en -componenten. 

 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is opgenomen dat de ruimtelijke afweging voor 
locaties moet plaatsvinden in het kader van het provinciale en gemeentelijke structuur-
planningsproces en/of het afbakeningsproces voor de stedelijke gebieden. De provinciale en 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen geven een langetermijnvisie op de ruimtelijke 
ontwikkeling van de respectieve provincie of de gemeente. In de provinciale ruimtelijke 
structuurplannen is dan ook telkens een meer specifiek ruimtelijk kader opgenomen voor de 
inplanting van woonwagenterreinen. 

 
Door de Vlaamse Regering werden op 19 december 1998 ruimtelijke uitgangspunten voor de 
lokalisering van woonwagenterreinen en richtinggevende bepalingen over de inrichting van 
woonwagenterreinen goedgekeurd. Deze richtinggevende bepalingen hebben enkel betrekking op 
de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde woonwagenterreinen. Deze bepalingen werden 
opgenomen in de brochure ‘Wonen op wielen. De nood aan woonwagenterreinen in Vlaanderen.’ 
(september 2001) die u kunt terugvinden op  
http://www.wvc.vlaanderen.be/minderheden/minderhedenbeleid/doelgroepen/woonwagenbewoners/index.htm.  

 
3. In het kader van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen overlegt de provincie Limburg 

over de aanleg van zowel doortrekkersterreinen als residentiële woonwagenterreinen met de 
gemeenten die in het provinciale ruimtelijk structuurplan een taakstelling hebben i.v.m. 
woonwagenterreinen.  
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In het provinciale structuurplan van Oost-Vlaanderen worden een aantal prioritaire uitgangspunten 
vastgelegd om de terreinen te selecteren en in te richten als doortrekkersterrein of residentieel 
woonwagenterrein op basis van de ruimtelijke afweging en de huidige situatie in Oost-Vlaanderen. 
De realisatie van zowel doortrekkers- als residentiele woonwagenterreinen wordt door de 
provincie Oost-Vlaanderen eveneens opgevolgd in het kader van de uitwerking van de 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.  

 
De provincie Vlaams-Brabant doet in haar ruimtelijk structuurplan uitspraak over de 
inplantingvoorwaarden voor residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen. De 
provincie duidt in het provinciale ruimtelijke structuurplan de stedelijke gebieden aan die in 
aanmerking komen voor de inplanting van woonwagenterreinen. De provincie Vlaams-Brabant zal 
een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan uitwerken voor de inplanting van doortrekkers-
terreinen. Dit is een plan waarin de concrete locatie en de voorwaarden voor inrichting en beheer 
worden beschreven. 

 
In het ruimtelijke structuurplan van de provincie West-Vlaanderen worden de stedelijke gebieden 
aangeduid waar doortrekkersterreinen voorzien worden. In West-Vlaanderen wordt ervoor 
gekozen om de aanleg van woonwagenterreinen (ook van doortrekkersterreinen) te koppelen aan 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

 
In het ruimtelijke structuurplan van de provincie Antwerpen werden woonwagenterreinen als 
dusdanig niet opgenomen. Aan de gemeenten werd wel de ruimtelijke mogelijkheid gegeven om 
een doelgroepenbeleid te voeren: ‘In uitzonderlijke gevallen kunnen de gemeenten voor een aantal 
doelgroepen (sociale huurwoningen, terreinen voor woonwagenbewoners, permanente bewoners 
van recreatiegebieden) bijkomende woningen realiseren bovenop de aantallen die gelden voor de 
verschillende types hoofddorpen.’  

 
Het realiseren van residentiële woonwagenterreinen wordt beschouwd als een gemeentelijke 
taakstelling.  

 
Wat betreft de doortrekkersterreinen, is in de provinciale ruimtelijke structuurplannen opgenomen 
welke taak de betrokken provincie voor zichzelf weggelegd ziet en welke acties de provincie zal 
ondernemen. De provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg beschouwen het 
realiseren van doortrekkersterreinen als een taak van de provincie, in samenwerking met de 
gemeente. De provincie Antwerpen ziet voor zichzelf een taak in het aanleggen van twee 
doortrekkersterreinen. De provincies Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen duiden in 
hun provinciale ruimtelijke structuurplan heel concreet de stedelijke gebieden aan die in 
aanmerking komen voor doortrekkersterreinen. Ook de provincie Oost-Vlaanderen heeft een 
selectie gemaakt van gemeenten die een taakstelling krijgen m.b.t. de aanleg van een 
doortrekkersterrein. Deze provincies organiseren overleg met de betrokken gemeenten. De 
provincie Vlaams-Brabant geeft er de voorkeur aan om de inplanting van doortrekkersterreinen uit 
te werken in één ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 
Er kunnen zowel voor doortrekkersterreinen als voor residentiële woonwagenterreinen subsidies 
aangevraagd worden. Er kan een subsidie aangevraagd worden voor de verwerving van grond, 
maar ook voor de inrichting, renovatie en uitbreiding van een woonwagenterrein. De provincies, 
de gemeenten, de OCMW's, een vereniging van gemeenten en OCMW's, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale 
huisvestingsmaatschappijen komen als initiatiefnemer in aanmerking voor deze subsidie.  
 
De wettelijke basis hiervoor is het besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2000 houdende de 
subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van 
woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners (Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2000). 
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Als bevoegd minister heb ik zicht op de dossiers waarvoor een subsidie werd aangevraagd of 
waarvoor in de nabije toekomst een subsidie zal worden aangevraagd. 
Het residentiele woonwagenterrein in Gent wordt (wellicht in 2006) uitgebreid met 15 
standplaatsen.  
In Puurs zal een nieuw woonwagenterrein aangelegd worden met 8 standplaatsen. De grond is 
aangekocht in 2004 en er is een ontwerp voor de inrichting getekend.  
De Stad Herentals voorziet in de aanleg van twee residentiële woonwagenterreinen. De twee 
BPA’s, nl. het BPA ‘woonwagenpark Heirenbroek’ (voorziet in de herlocatie van de huidige site 
en de uitbouw van 20 standplaatsen) en het BPA ‘Herenthoutsesteenweg’ (voorziet de heraanleg 
van het woonwagenterrein en de uitbouw van 17 standplaatsen) zijn definitief goedgekeurd. De 
grond moet telkens nog aangekocht worden. 
De Stad Hasselt zal het bestaande woonwagenterrein vernieuwen en het aantal standplaatsen 
uitbreiden van 18 naar 26 plaatsen. De ontwerpplannen werden getekend. 

 
De Stad Kortrijk zal een doortrekkersterrein inrichten met 20 standplaatsen Het ontwerp van BPA 
werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad; de Stad Kortrijk is momenteel bezig met de 
verwerving van de grond voor het doortrekkersterrein.  
Ook de Stad Gent zal een doortrekkersterrein inrichten met 20 standplaatsen. De locatie is gekend 
en de Stad onderhandelt momenteel over de aankoop van de grond.  

 
Andere dossiers m.b.t. woonwagenterreinen (vb. voorstellen van locaties) worden voorbereid in 
het kader van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Dit behoort tot het domein van 
ruimtelijke ordening. 

 
5. Er zullen dan in totaal 30 gemeentelijke residentiële woonwagenterreinen zijn en het totale aantal 

standplaatsen op gemeentelijke residentiële woonwagenterreinen zal toenemen tot 472 
standplaatsen: 

 
 Aantal gemeentelijke 

residentiële 
woonwagenterreinen 

Totaal aantal standplaatsen 

Provincie Antwerpen 11 169 
Provincie Limburg 9 173 
Provincie Oost-Vlaanderen 5 75 
Provincie Vlaams-Brabant 4 49 
Provincie West-Vlaanderen   
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 6 
TOTAAL 30 472 

 
Het aantal doortrekkersterreinen zal toenemen tot zes. Er zullen dan in totaal 105 standplaatsen 
zijn voor doortrekkende woonwagenbewoners in Vlaanderen op doortrekkersterreinen: 

 
 Aantal doortrekkers 

terreinen 
Totaal aantal standplaatsen 

Provincie Antwerpen 1 18 
Provincie Limburg   
Provincie Oost-Vlaanderen 2 27 
Provincie Vlaams-Brabant 1 15 
Provincie West-Vlaanderen 1 20 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 25 
TOTAAL 6 105 
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Dit is gebaseerd op de informatie waarover ik momenteel beschik. Deze cijfers kunnen (in de loop 
van het jaar) wijzigen als er meer duidelijkheid is over eventuele andere dossiers. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 57 
van 6 januari 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
St.-Genesius-Rode   -   Taalgebruik burgemeester 
 
Tijdens een plechtigheid in het cultuurcentrum van de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode 
waarbij een blindengeleidehond die mede door een tegemoetkoming van het Vlaams Fonds voor 
Sociale Integratie van Personen met een Handicap aan een gehandicapte inwoonster van de gemeente 
kon worden overhandigd, gebruikte de burgemeester bij haar verwelkoming en toespraak enkel het 
Frans. 
 
1. Is het niet zo dat een burgemeester bij dergelijke aangelegenheden de taalwetgeving dient na te 

leven? 
 
2. Werden er over dit voorval klachten ontvangen? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 57 van 6 januari 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De vraag van de heer volksvertegenwoordiger betreft een concreet dossier.  
 
Ik heb geen weet van het feit dat in het cultuurcentrum van de faciliteitengemeente Sint-Genesius-
Rode een plechtigheid zou hebben plaatsgehad tijdens dewelke een gehandicapte inwoonster uit de 
gemeente een blindgeleide hond heeft ontvangen en dat de burgemeester bij die gelegenheid enkel 
Frans zou gesproken hebben.  
 
Ik vraag de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant een onderzoek in te stellen en kom, na 
ontvangst van de resultaten van dat onderzoek, op deze vraag terug. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 58 
van 6 januari 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Sociale huurders Novarode-site   -   Vlabinvest-criteria 
 
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr.182 van 20 mei 2005 kon de minister nog geen 
zekerheid verschaffen over de wijze waarop de site Novarode in Sint-Genesius-Rode zou worden 
ontwikkeld. Om er een woonproject te kunnen realiseren, moest een bijzonder plan van aanleg worden 
opgemaakt in opdracht van de gemeente, preciseerde de minister. Dat zou dan moeten worden 
goedgekeurd door Arohm Vlaams-Brabant. 
 
Sedertdien werd bekend dat het studiebureau Groep Planning een eerste ontwerp van BPA aan het 
gemeentebestuur heeft voorgelegd dat voorziet in 260 woningen, waarvan een vijftigtal sociale 
woningen. 
 
Kan de minister meedelen in hoeverre de huurders van de sociale woningen moeten beantwoorden aan 
de Vlabinvest-criteria? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 58 van 06 januari 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Sint-Genesius-Rode heeft als faciliteitengemeente steeds behoord tot het werkgebied van Vlabinvest. 
Volgens artikel 19 van het decreet van 25 juni 1992 staat Vlabinvest binnen de grenzen van zijn 
werkgebied in voor:  
1. het grondbeleid en de realisatie van woonprojecten met een sociaal karakter en 
2. de uitbouw van voorzieningen die noodzakelijk worden geacht om het Vlaams karakter en een 

hoogwaardige woonkwaliteit in deze regio te behouden of te bevorderen.  
 
Alle sociale huisvestingsmaatschappijen hebben de mogelijkheid om, samen met Vlabinvest, 
zogenaamd ‘gemengde projecten’ op te zetten waarin op geïntegreerde wijze én sociale huur- of 
koopwoningen én Vlabinvest huur- of koopwoningen worden gerealiseerd. Voor de sociale 
woongelegenheden die in deze gemengde projecten worden gerealiseerd gelden, naast de gekende 
inkomens- en eigendomsvoorwaarden van het sociaal stelsel, ook de specifieke voorrangscriteria van 
Vlabinvest. 
 
Vooreerst wil ik vermelden dat de inkomensvoorwaarden met het nieuwe jaar ook aangepast zijn. Om 
huurder te kunnen worden van een Vlabinvest woning, moet men voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
- inkomens: het netto belastbaar inkomen moet onder de € 28.490 liggen voor een alleenstaande 

en onder de € 41.300 voor een gezin met 2 personen; dit laatste mag verhoogd worden met € 
2.790 per bijkomend gezinslid. 

- kandidaten mogen, vanaf het ogenblik dat zij zich kandidaat stellen, geen bebouwbaar of 
bebouwd onroerend goed in volle eigendom hebben; zij mogen ook geen bebouwd onroerend 
goed volledig in vruchtgebruik hebben; de kandidaat die eigenaar is van een bouwgrond in het 
werkgebied van Vlabinvest kan voor een beperkte duur in aanmerking komen voor de huur 
van een Vlabinvest-woning in de gemeente waar de bouwgrond gelegen is. 

 
Voor het beschikbaar stellen van woningen of percelen binnen een Vlabinvest-project geldt een 
voorrang voor de kandidaat-huurders die een zekere maatschappelijke, economische en/of socio-
culturele binding hebben met het Vlabinvest-gebied. Ook kandidaten wiens onroerend goed wordt 
verworven om er een Vlabinvest-project op te realiseren, kunnen voorrang krijgen. 
 
Eerder heb ik reeds gemeld in de commissie ‘Wonen’ dat de “Stuurgroep Vlabinvest” nieuw leven 
wordt in geblazen. Het spreekt dan ook vanzelf dat eventuele opportuniteiten sowieso in de stuurgroep 
besproken zullen worden. Deze komt weer samen eind januari.  
 
Zoals uit de vraagstelling blijkt, zit het project Novarode-site momenteel in de fase van BPA. Dit 
houdt in dat de gemeente moet beslissen of de invulling die er volgens het voorgelegde plan gegeven 
wordt aan de Novarode-site beantwoordt aan de gemeentelijke belangen en past in het bredere project 
dat de verkozenen van Sint-Genesius-Rode voor ogen hebben met hun gemeente. Het is dus aan het 
gemeentelijk niveau om te beslissen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 59 
van 6 januari 2006 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Sociale huisvesting   -   Controle buitenlands eigendom 
 
Artikel 4 van het sociale huurbesluit bepaalt dat een kandidaat-huurder enkel tot een voor verhuring 
beschikbare sociale woning kan worden toegelaten indien hij en de leden van het gezin op het 
ogenblik van de toewijzing géén woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik 
hebben in binnen- en buitenland. 
 
In de praktijk is de controle op een tweede verblijf in het buitenland niet zo eenvoudig. Het 
regeerakkoord bepaalt over dit onderwerp: “We moedigen de huisvestingsmaatschappijen aan tot een 
diepgaander onderzoek, ook en vooral in het buitenland van de kandidaat-huurders. Vlaanderen moet 
bi- of multilaterale verdragen afsluiten waardoor een bewijs van het kadaster of van vergelijkbare 
diensten in het buitenland over het al dan niet eigendombezit van de kandidaat-huurders opgevraagd 
kan worden.” 
 
Op 29 juni stelde de minister in antwoord op een actuele vraag van collega Van Nieuwenhuysen in de 
plenaire vergadering van het Vlaams Parlement: “Het is interessant dit samen te doen met de federale 
regering omdat België met bijna alle landen in de wereld internationale akkoorden heeft afgesloten. 
We zouden in de mogelijkheid willen voorzien om een uitbreiding te doen van die verdragen met een 
passus over huisvesting om de bezitsvoorwaarde te kunnen toetsen. Op korte termijn zal ik met de 
Vlaamse minister bevoegd voor Buitenlands Beleid nagaan of we ook de verdragen die Vlaanderen 
heeft afgesloten, en dat zijn er minder, niet kunnen uitbreiden met een passus over huisvesting 
eveneens om de toetsing van de bezitsvoorwaarde te kunnen doen”. (Handelingen nr.47 van 29 juni 
2005, blz. 13-16) 
 
1. Op welke wijze moedigde de minister de socialehuisvestingsmaatschappijen reeds aan tot een 

diepgaand onderzoek in het buitenland? 
 
2. Werd inmiddels reeds samen met de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid nagegaan of 

verdragen die Vlaanderen heeft afgesloten niet kunnen worden uitgebreid met een passus over 
huisvesting om de toetsing van de bezitsvoorwaarde te kunnen doen? 

 
Zo ja, hoeveel verdragen betreft het? 

 
3. Welke initiatieven werden reeds genomen door de minister naar de federale regering m.b.t. het 

afsluiten van verdragen die een controle op het eigendombezit in het buitenland mogelijk maken? 
 
4. Hoeveel verdragen werden inmiddels reeds afgesloten/aangepast op Vlaams en federaal niveau, 

zodat een controle van het eigendombezit in andere landen mogelijk wordt gemaakt? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 59 van 6 januari 2006 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1. Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger voor deze vraag in eerste instantie verwijzen naar mijn 

antwoord op zijn parlementaire vraag nr. 224 van 29 juni 2005. Ik kan daaraan nog toevoegen dat 
er in het verleden werd gevraagd aan het Ministerie van Financiën of de daar beschikbare 
informatie ook in het kader van de sociale huisvesting gehanteerd kon worden, maar het antwoord 
was negatief. De internationale verdragen die aan de basis liggen van dergelijke 
gegevensuitwisseling bepalen immers uitdrukkelijk dat de verkregen inlichtingen uitsluitend 
mogen worden aangewend binnen de fiscale context uitgetekend door het verdrag. Als gevolg 
daarvan moet men momenteel volstaan met een verklaring op eer van de betrokkene, tenzij er 
verklaringen kunnen worden verkregen van officiële instanties uit het buitenland, al dan niet met 
de bemiddelende steun van diplomatieke vertegenwoordigers van dat buitenland in België. De 
sociale huisvestingsmaatschappijen worden er dan ook toe aangemoedigd navraag te doen bij de 
desbetreffende ambassades. 
 

2. Zoals ik aankondigde in de actuele vraag waarnaar de Vlaamse volksvertegenwoordiger verwijst, 
heb ik deze problematiek aangekaart bij de Vlaamse minister bevoegd voor Buitenlands Beleid. 
Hij is van mening dat de Vlaamse regering niet bevoegd is om verdragen te sluiten m.b.t. de 
internationale uitwisseling van kadastergegevens. Inhoudelijk volgens het interne recht, is de 
federale overheid immers bevoegd voor het registeren, archiveren en actualiseren van de 
eigendomsrechten op onroerende goederen. Aangezien de bevoegdheid om verdragen te sluiten, 
gepaard moet gaan met de inhoudelijke bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten, 
volgens het principe “in foro interno, in foro externo”(artikel 167, Grondwet), kan de Vlaamse 
Regering alleen geen verdrag over deze aangelegenheid sluiten. 
 

3. Heden heeft België met 4 landen administratieve akkoorden afgesloten (Frankrijk, Italië, 
Nederland en Oekraine), waarin onder meer een automatische uitwisseling van inlichtingen inzake 
inkomsten uit onroerende goederen is voorzien. 

 
4. Zie antwoord op punt 3. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 60 
van 6 januari 2006 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Sociale huur   -   Afwijkingen inzake toewijzing 
 
Artikel 7 , §1 van het sociaal huurbesluit van de Vlaamse Regering bepaalt dat de verhuurder of de 
door dit orgaan aangestelden in individuele gevallen aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij een 
gemotiveerde afwijking kunnen vragen van de bepalingen  van artikel 4 en artikel 6 die de dwingende 
toewijzingsregels bepalen. Deze aanvragen moeten gebaseerd zijn op bijzondere omstandigheden van 
sociale aard en vergezeld zijn van het advies van de opdrachtgever. 
 
Paragraaf 5 van hetzelfde artikel bepaalt dat ook ten behoeve van daklozen aan het beslissingsorgaan 
van de socialehuisvestingsmaatschappij door het OCMW een afwijking kan worden gevraagd zoals 
bepaald in §1. 
 
1. Hoeveel afwijkingen werden in 2005 door de socialehuisvestingsmaatschappijen toegestaan op 

basis van artikel 7, §1 en artikel 7, § 5?  
 

Kan de minister cijfers meedelen per maatschappij? 
 
2. Worden deze bepalingen ook gebruikt om asielzoekers of erkende vluchtelingen bij voorrang te 

huisvesten?  
 

Zo ja, hoeveel mensen behorende tot deze laatste doelgroepen werden in 2005 gehuisvest, 
gebruikmakend van deze bepalingen? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 60 van 6 januari 2006 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1. Sinds juni 2005 worden deze aanvragen tot afwijking systematisch geregistreerd. In de periode 

van juni t.e.m. december 2005 werden er 242 aanvragen tot afwijking in het kader van art. 7, §1 
van het sociaal huurbesluit aan de VHM gericht. In het kader van art.7, §5 werden er in dezelfde 
periode 16 vragen voorgelegd. Op de totaliteit van deze 258 werden er 226 afwijkingen 
toegestaan. 
 
U vindt een overzicht van deze aantallen per sociale huisvestingsmaatschappij in de bijlage . 
 

2. Deze regeling kan niet gebruikt worden om asielzoekers of erkende vluchtelingen voorrang te 
geven, specifiek omwille van het feit dat ze asielzoeker of erkend vluchteling zijn. Wat dat betreft, 
is er een omzendbrief van kracht die zonder uitzondering wordt toegepast. Uiteraard is het 
mogelijk dat er andere omstandigheden zijn die er aanleiding toe kunnen geven dat er een 
afwijking wordt gevraagd voor asielzoekers of erkende vluchtelingen, onafhankelijk van hun 
statuut als dusdanig. Vermits dit verder administratief irrelevant is, is er daarover echter geen 
informatie beschikbaar. 

 
BIJLAGE  
 
Overzicht van het aantal aangevraagde afwijkingen per SHM. 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/60/antw.060.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 61 
van 6 januari 2006 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Sociale huurders  -  Kosten voor vandalisme en sluikstorten 
 
De socialehuisvestingsmaatschappij Onze Woning heeft recentelijk beslist om de huurders 
gezamenlijk aansprakelijk te stellen voor vervuiling. Wanneer bijvoorbeeld in de trapzaal een 
sluikstort wordt gevonden waarvan de eigenaar niet kan worden aangewezen, betalen alle bewoners 
van het sociale woonblok per gezin 5 euro opruimingskosten (De Standaard, 6 december 2005). 
 
Van andere socialehuisvestingsmaatschappijen is bekend dat ze huurders gezamenlijk laten betalen 
voor het herstel van beschadigingen voor vandalisme. 
 
1. Is de aanrekening van “opruimingskosten” door de socialehuisvestingsmaatschappij wettelijk? 
 

Op basis van welke wettelijke bepalingen kunnen socialehuisvestingsmaatschappijen huurders 
laten betalen voor sluikstorten door anderen? 

 
2. Kan een socialehuisvestingsmaatschappij huurders laten betalen voor kosten veroorzaakt door 

daden van vandalisme door andere huurders gepleegd? 
 

Welke wettelijke bepalingen maken dit mogelijk? 
 
3. Worden op deze wijze eerlijke huurders niet tweemaal het slachtoffer van het 

sluikstorten/vandalisme: eenmaal door de overlast die wordt veroorzaakt en een tweede maal door 
de financiële bestraffing? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 61 van 6 januari 2006 
van FILIP DE WINTER 
 
 
 
1. Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1985 betreffende het aanrekenen van 

huurlasten binnen het sociaal huurstelsel bepaalt (restrictief) welke kosten een sociale 
huisvestingsmaatschappij ten laste van de huurder mag leggen. De huurlasten omvatten onder 
meer: 
- de personeels- en werkingskosten betreffende het schoonmaken van de gemene delen; 
- de kosten verbonden aan ophalingen van huisvuil en hinderlijke voorwerpen. 
Deze kosten moeten volgens voornoemd besluit gelijk of proportioneel verdeeld worden over het 
aantal woningen, dit uiteraard voor zover de maatschappij de kosten niet kan verhalen op de 
huurder die verantwoordelijk is. 

 
Het aanrekenen van opruimingskosten aan alle huurders van een woningblok is dus niet in strijd 
met de reglementering ter zake. Voorwaarde is echter wel dat de aangerekende bedragen enerzijds 
overeenstemmen met reële uitgaven van de sociale huisvestingsmaatschappij en anderzijds worden 
aangerekend op basis van bewijskrachtige documenten (art. 3 van voornoemd besluit).  

 
2. Het besluit van 25 januari 1985 somt op welke kosten in de huurlasten mogen worden opgenomen, 

zoals reeds aangehaald in mijn antwoord op vraag 1. Kosten die niet in de lijst voorkomen, mogen 
niet doorgerekend worden aan de huurders. De herstellingskosten bij schade aan huurwoningen 
veroorzaakt door onbekenden werd niet opgenomen in het huurlastenbesluit en kan bijgevolg  niet 
verhaald worden op de sociale huurders. 

 
3. Het zijn inderdaad de bewoners van een appartementenblok die het grootste slachtoffer zijn van 

sluikstorten en vandalisme. De sociale huisvestingsmaatschappijen nemen daarom steeds vaker 
maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van videocamera’s, frequente controle, 
samenwerking met politie en het uitbouwen van sociale controle. Deze maatregelen hebben in de 
eerste plaats tot doel vandalisme of sluikstorten zoveel mogelijk in te perken maar spelen uiteraard 
ook een belangrijke rol bij het identificeren van de verantwoordelijke. Ik wil hierbij opmerken dat 
het vaak niet om een sociale huurder blijkt te gaan. 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 62 
van 6 januari 2006 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Sectoraal akkoord lokale besturen   -   Afwijking diplomavereiste 
 
Op 25 oktober sloot de minister een sectoraal akkoord 2005-2007 af voor het personeel van de lokale 
en provinciale besturen. Opvallend in dit akkoord is dat lokale besturen voortaan kunnen afwijken van 
de diplomavereiste. Het akkoord bepaalt: “Als het mogelijk is rekening te houden met competenties 
die verworven werden via werkervaring, beroepsopleiding, vrijwilligerswerk; zelfstudie… in de plaats 
van alleen met een diploma, dan kunnen personen zonder erkend diploma of met een ander diploma 
dan het gevraagde, aan hun trekken komen op de arbeidsmarkt. Waardevolle kandidaten kunnen dan 
solliciteren voor functies waarvoor  ze anders wegens de diplomavereiste niet in aanmerking zouden 
komen, hoewel ze alle capaciteiten in huis hebben voor een goede uitoefening ervan”. Het afschaffen 
van de diplomavereiste is onder meer gericht op “kandidaten van buitenlandse afkomst die definitief 
tot het verblijf en tot de arbeidsmarkt in België toegelaten zijn, maar die een buitenlands diploma 
hebben dat niet of nog niet gelijkgesteld werd”. Er wordt overigens ook vermeld: “Werkgevers van 
hun kant ondervinden rekruteringsmoeilijkheden voor bepaalde jobs of belemmeringen voor het 
diversiteitsbeleid.” 
 
De wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken bepalen in artikel 15: ”In de 
plaatselijke diensten, die in het Nederlandse, het Franse of het Duitse taalgebied gevestigd zijn, kan 
niemand tot een ambt of betrekking benoemd of bevorderd worden, indien hij de taal van het gebied 
niet kent. De toelatings- en bevorderingsexamens geschieden in dezelfde taal. De kandidaat wordt 
enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt dat 
hij zijn onderwijs in meergenoemde taal heeft genoten. Bij ontstentenis van een dergelijk diploma of 
getuigschrift moet de taalkennis vooraf door een examen bewezen worden. Indien het ambt of de 
betrekking begeven wordt zonder toelatingsexamen dient de vereiste taalkennis vastgesteld aan de 
hand van de daartoe in lid 3 voorgeschreven bewijzen.”  
 
1. Klopt het dat de afschaffing van de diplomavereiste voor kandidaten van buitenlandse afkomst er 

kwam op vraag van het Antwerpse OCMW? 
 
2. Is er geen tegenspraak in het feit dat enerzijds een systeem is uitgewerkt van gelijkschakeling van 

diploma’s, terwijl de lokale besturen er anderzijds in de toekomst naar goeddunken van zullen 
kunnen afwijken? 

 
3. Kan de minister bevestigen dat alle personen die deelnemen aan een aanwervingsexamen, zonder 

over een Belgisch diploma te beschikken, vooraleer zij aan dat examen deelnemen een taalexamen 
dienen af te leggen?  

 
Aan welke vormvereisten dient dit taalexamen te voldoen? 
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4. Op welke wijze zal de minister de lokale besturen wijzen op hun verplichting een taalexamen te 
organiseren?  
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 62 van 6 januari 2006 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1.  De mogelijkheid die het sectoraal akkoord 2005-2007 biedt om bij wijze van uitzondering bij 

aanwerving af te wijken van de diplomavereiste die met het niveau van de betrekking 
overeenstemt, is er niet gekomen op vraag van één bestuur. Die mogelijkheid is ook niet enkel 
bedoeld voor kandidaat-werknemers van buitenlandse afkomst. Getracht werd om hiermee 
tegemoet te komen aan een brede maatschappelijke behoefte. Diploma’s zijn immers niet 
alleenzaligmakend bij de rekrutering van personeel. In sommige gevallen kunnen competenties 
verworven via werkervaring, beroepsopleiding, vrijwilligerswerk of zelfstudie zelfs waardevoller 
zijn dan het louter formalistische bezit van een diploma. De mogelijkheid die het sectorale 
akkoord biedt, komt tegemoet aan een brede vraag vanuit het werkveld. 
 

2.   Er is geen tegenspraak tussen het systeem van gelijkschakeling van diploma’s en de mogelijkheid 
om af te wijken van het diplomavereiste. De lokale besturen zullen immers niet louter willekeurig 
kunnen afwijken van het diplomavereiste. Het moet de uitzondering blijven en het moet worden 
gemotiveerd. De wijze van aanwerving mag bovendien niet strijdig zijn met het grondwettelijk 
verankerde gelijkheidsbeginsel, wat impliceert dat de toegangsvoorwaarden binnen dezelfde 
toegangsprocedure voor alle kandidaten gelijk moeten zijn. Als het bestuur de diplomavereisten 
voor de vervulling van een bepaalde vacature wil weglaten, moeten de competenties en het 
relatieve gewicht ervan voor de aanvang van de selectieprocedure duidelijk vertaald worden in 
selectiecriteria. Voor een groot aantal functies kunnen de diplomavereisten zelfs niet worden 
afgeschaft, zoals de wettelijk gereglementeerde beroepen, expertfuncties, (para)medische en 
zorgfuncties, en functies in het kader van een subsidieregeling van de Vlaamse Gemeenschap 
(bvb. bibliothecaris, cultuurfunctionaris) of Vlaamse decretale bepalingen (bvb. 
stedenbouwkundige). 

 
3.   De mogelijkheid die het sectorale akkoord biedt inzake diplomavereisten belet niet dat de wetten 

op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 onverkort van 
toepassing blijven. Artikel 15, §1, derde lid, van deze wetten bepaalt dat kandidaten voor 
betrekkingen in plaatselijke diensten in het Nederlandse taalgebied aan de hand van de vereiste 
diploma’s of getuigschriften moeten kunnen bewijzen dat ze hun onderwijs in het Nederlands 
genoten hebben. Bij ontstentenis van een dergelijk diploma of getuigschrift, moet de taalkennis 
vooraf door een examen bewezen worden. 

 
Artikel 53 van de gecoördineerde wetten bepaalt dat enkel SELOR bevoegd is om bewijzen inzake 
de vereiste taalkennis uit te reiken. Besturen kunnen deze examens dus niet zelf organiseren. De 
vormvereisten waaraan die examens moeten voldoen worden geregeld in het koninklijke besluit 
van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent 
de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966. 
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4. De verplichting dat kandidaat-personeelsleden die niet beschikken over een diploma of getuigschrift 
in het Nederlands hun kennis van het Nederlands moeten bewijzen aan de hand van een examen is 
dus niets nieuws. Het recent afgesloten sectoraal akkoord verandert daar ook niets aan. 
 
Ik heb er bij de uitoefening van het administratieve toezicht op besluiten van de lokale en 
regionale besturen steeds nauwlettend op toegezien dat de besturen de taalwetten naleven. Ik heb 
verschillende benoemingen vernietigd waarbij de benoemde niet het wettelijke vereiste bewijs van 
de taalkennis van het Nederlands kon voorleggen en dit zowel in de randgemeenten als in de 
andere gemeenten van het Vlaamse Gewest. Ik zal dit beleid in de toekomst verderzetten, ook bij 
benoemingsprocedures waarbij afgeweken wordt van de vereiste diplomavoorwaarden. 
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Vraag nr. 64 
van 11 januari 2006 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
Regeringscommissarissen   -   Aanstelling, taakuitoefening, verloning 
 
In het kader van de interpellaties over de Limburgse Reconversiemaatschappij bleek dat de 
regeringscommissaris aldaar zijn taak als regeringscommissaris combineerde met een betrekking als 
parlementair secretaris van de VLD, die hem uiteraard vrijwel volledig in beslag nam.  
 
Volgens een toelichting door minister Van Mechelen is dit veeleer regel dan uitzondering en heeft de 
meerderheid van de regeringscommissarissen een dergelijke cumul met een politieke taak – wat 
vragen doet rijzen over objectiviteit, bekwaamheid en hoeveelheid uren die aan de taak als 
regeringscommissaris besteed wordt, en dus globaal over de inhoud van het ambt 
“regeringscommissaris”. 
 
Daarom graag deze vragen. 
 
1. Welke regeringscommissarissen zijn werkzaam in diensten of instellingen onder de bevoegdheid 

van de minister? Graag een lijst met naam en functie. 
 
2. Welke regeringscommissarissen heeft de minister daarbij sedert het begin van de legislatuur zelf 

benoemd? Op basis van welke criteria zijn de door de minister benoemde 
regeringscommissarissen uitgezocht, en volgens welke procedure? 

 
3. Hoeveel uur per week besteden de regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister 

aan de uitvoering van hun taak als regeringscommissaris? Graag een aanduiding per 
regeringscommissaris. 

 
Is dit naar de mening van de minister voldoende om hun controletaak ernstig in te vullen? 

 
4. Welke regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister combineren hun taak met een 

andere taak als parlementair medewerker, kabinetslid, regeringscommissaris in een andere 
instelling, burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, deputé, provincieraadslid, ambtenaar of nog 
een andere functie in overheidsdienst? Graag een overzicht.  

 
Meent de minister dat deze cumuls hen toelaten de taak als regeringscommissaris afdoende uit te 
oefenen? 

 
5. Welke verloning en welke materiële voordelen genieten de regeringscommissarissen onder 

bevoegdheid van de minister? 
 

Beschikken zij op kosten van de overheid of van de betrokken instelling over een dienstwagen, 
een kredietkaart, een mobiele telefoon, informaticatoestellen, of andere voordelen? 
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Op welke begrotingscodes worden deze kosten verrekend? 

 
6. Dienen de regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister te beschikken over een 

diploma dat aantoont dat zij kennis hebben van boekhouding, accountancy en wetgeving zoals die 
op de overheidsopdrachten? 

 
Zo neen, meent de minister niet dat dit noodzakelijk is om afdoende toezicht te garanderen? 

 
7. Op welke wijze brengen de regeringscommissarissen bij de minister verslag uit, en op welke wijze 

oefent de minister toezicht uit op hun activiteiten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 27, Moerman nr. 33, Vanden- 
 broucke nr. 61, Vervotte nr. 72, Van Mechelen nr. 65, Anciaux nr. 38, Bourgeois nr. 37, Peeters 

nr. 210, Keulen nr. 64, Van Brempt nr. 58). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 64 van 11 januari 2006 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister 
van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening. 
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Vraag nr. 65 
van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Communicatie en informatie   -   Visie en initiatieven 
 
Communicatie, informatie en reclame zijn drie dragers die van belang zijn bij het ontwikkelen van 
beleid en activiteiten van de eigen administraties of van de Vlaamse openbare instellingen (VOI) die 
onder de bevoegdheid van de minister vallen (hetzij als VOI, hetzij als EVA of IVA). 
 
Mijn inziens ontbreekt het de Vlaamse overheid aan eenduidige communicatie. Er zijn blijkbaar ook 
geen algemene richtlijnen wat de communicatie betreft (bv. vanuit de administratie). 
 
Daarbuiten voeren de VOI’s en/of de EVA’s (extern verzelfstandigd agentschap) en IVA’s (intern 
verzelfstandigd agentschap) een eigen communicatie zonder dat men kan zeggen welke minimale 
vereisten men terzake kan stellen. 
 
Men kan zich dan ook de vraag stellen in hoeverre de overheid zelf informatie aanvraagt, aanmaakt en 
verspreidt en in hoeverre ze een aantal zaken uitbesteedt. 
 
Dezelfde vraag kan men stellen m.b.t. de VOI’s c.q. EVA’s en IVA’s. 
 
1. Welke visie bestaat er binnen de bevoegdheden van de minister inzake communicatie, informatie 

en reclame? 
 
2. Welke nota’s liggen hieraan ten grondslag? Graag afschrift hiervan. 
 
3. Welke activiteiten verricht(en) het departement(en) zelf via welke kanalen inzake communicatie, 

informatie en reclame m.b.t. de bevoegdheden van de minister? 
 
4. Graag een overzicht sinds 2000 inzake deze activiteiten en de daaraan gekoppelde personeelsinzet 

en werkingskosten en/of investeringen. 
 
5. Welke activiteiten zijn inzake communicatie, informatie, reclame en de daaraan gekoppelde 

adviezen uitbesteed aan derden sinds 2000? 
 
6. Op welke wijze is dit aanbesteed? Wie waren de deelnemers aan deze aanbestedingen? Wie kreeg 

welke opdrachten voor welke prijs toegewezen? 
 
7. Werd hieraan gekoppeld onderzoek gedaan naar de effecten van de ingezette middelen? 
 

Wie heeft dit onderzoek gedaan, voor welk bedrag? 
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8. Zelfde vraagstelling (vragen 1, 2 en 3) voor de Vlaamse openbare instellingen c.q. EVA’s en 
IVA’s die onder de bevoegdheid van de minister vallen. 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 28, Moerman nr. 34, 

Vandenbroucke nr. 63, Vervotte nr. 73, Van Mechelen nr. 67, Anciaux nr. 39, Bourgeois nr. 38, 
Peeters nr. 212, Keulen nr. 65, Van Brempt nr. 61). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 65 van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Yves Leterme, Minister-president van 
de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid. 
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Vraag nr. 66 
van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Vlaamse overheid   -   Audits en beheersovereenkomsten 
 
Transparantie in het dagelijks beleid is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de 
administratie, maar ook van de instellingen die voorlopig nog als Vlaamse openbare instelling worden 
betiteld. 
 
Duidelijke afspraken over welke processen en procedures er worden gevolgd of moeten worden 
gevolgd, zijn voor alle medewerkers van elk niveau belangrijk, ongeacht wat de inhoud is van de 
activiteit die uitgeoefend wordt. 
Verder is ook van belang dat men kan uitgaan van de nodige integriteit, de juiste informatie en de 
meest recente informatie over de dossiers die lopende zijn of uitgevoerd zijn. 
Beheersovereenkomsten zijn daarnaast een ander belangrijk onderdeel om te controleren of de 
desbetreffende instellingen en administraties hun taken uitvoeren zoals overeengekomen en de 
ministers hun verplichtingen nakomen ten opzichte van de administraties en instellingen. 
 
In Nederland bestaat terzake een Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en ook het zogenaamde 
Integriteitsprotocol. 
 
Vlaanderen heeft daaraan ook behoefte, ook al bestaat er sinds 1991 een Raad voor de Mededinging. 
 
De oprichting van de Interne Audit binnen de Vlaamse administratie is een goede stap in de richting 
van een transparant beleid. 
 
1. Hoe vaak hebben de administraties en de instellingen binnen de bevoegdheid van de minister reeds 

een beroep gedaan op de Raad voor de Mededinging in verband met werken, diensten en 
leveringen sinds 2000? 

 
2. Over welke dossiers ging het? 
 
3. Welk gevolg is gegeven aan de opmerkingen van de Raad voor de Mededinging? 
 
4. Welke audits zijn sinds het jaar 2000 reeds uitgevoerd in opdracht van wie en met welke 

motivering? 
 
5. Werden deze audits toegewezen na marktbevraging? Door wie werden deze audits uitgevoerd? 
 

Wat was de kostprijs ervan? 
 
6. Welke audits zijn intern reeds uitgevoerd door de Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap? 
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7. Welke criteria worden gehanteerd om audits door de Interne Audit te laten uitvoeren? 
 
8. Van welke uitgevoerde opdrachten voor audits zijn de resultaten nog niet vrijgegeven? 
 
9. Welke gevolgen werden er tot op heden gegeven aan alle uitgevoerde audits? 
 

Welk systeem van opvolging bestaat er voor de aanbevelingen die voortvloeien uit de 
verschillende audits? 

 
10. Zijn er ook forensische audits uitgevoerd bij enerzijds de administratie en anderzijds de 

instellingen die onder de bevoegdheid van de minister vallen? 
 
11. Welke beheersovereenkomsten zijn tot op heden afgesloten met welke instellingen? 
 
12. Welke beheersovereenkomsten heeft de minister tot op heden voorgelegd aan het Vlaams 

Parlement? 
 
13. Welke uitvoering denkt de minister te geven aan de bepaling in het kaderdecreet BBB (Beter 

Bestuurlijk Beleid) dat een beheersovereenkomst eerst wordt voorgelegd aan het Vlaams 
Parlement? 

 
14. Geldt dit laatste ook voor alle beheersovereenkomsten die afgesloten worden met NV’s van 

publiek en privaat recht waarin de overheid aandelen heeft? 
 

Welke zijn dat dan?  
 
 Waar zijn deze beheersovereenkomsten raadpleegbaar in kader van de transparantie? 
 
15. Zijn er reeds integriteitsprotocollen afgesloten binnen de administraties of instellingen die onder 

de bevoegdheid van de minister vallen? 
 

N.B.  Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 29, Moerman nr. 35, 
Vandenbroucke nr. 64, Vervotte nr. 74, Van Mechelen nr. 68, Anciaux nr. 40, Bourgeois nr. 39, 
Peeters nr. 213, Keulen nr. 66, Van Brempt nr. 62). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 66 van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Yves Leterme, Minister-president van 
de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid. 
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Vraag nr. 68 
van 13 januari 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
Sociale huisvesting   -   Wachtlijsten en prioriteiten 
 
Bij het aantreden van de vorige Vlaamse Regering werd door de toenmalige minister van Huisvesting 
gesteld dat er in de vorige legislatuur 15.000 bijkomende sociale woningen zouden worden 
gerealiseerd. Dit streefcijfer bleek tijdens de hele legislatuur een zeer gevoelig punt en een uitermate 
geliefkoosde schietschijf voor de oppositie. 
 
Er zijn naar verluidt lange wachtlijsten bij de diverse socialehuisvestingsmaatschappijen (SHM) en 
gezien de gewijzigde gezinsstructuren is er vraag naar kleine en naar grotere woningen. 
 
1. Worden nieuwe sociale woningen gerealiseerd in die arrondissementen en gemeenten waar de 

wachtlijsten het langst zijn, of worden ze veeleer gerealiseerd door SHM’s die een actief beleid 
voeren? 
 

2. Hoe lang waren de wachtlijsten in 2005 per SHM en hoeveel woningen werden er door de 
respectieve SHM’s de afgelopen vijf jaar gerealiseerd? 

 
Kan de minister een evolutie van de wachtlijst (aantal kandidaat-huurders en -kopers) en een 
spreidingsoverzicht van de behoeften aan sociale woningen per arrondissement bezorgen? 

 
3. In het antwoord op de schriftelijke vraag nr.13 van Ann Demartelaer van 26 oktober 2001, lees ik: 

“De programmatie van de sociale huurwoningen heeft tot nu toe onvoldoende rekening gehouden 
zowel met de spreiding van de zogenaamde prioritaire doelgroep, als met de spreiding van de 
wachtlijsten.” De toenmalige minister voor Huisvesting en partij- en provinciegenoot van de 
minister antwoordde ook nog het volgende: “Ik zal initiatief nemen om de samenhang te 
verbeteren tussen de vraag en de behoefte enerzijds en de inspanningen voor bijkomende 
woningen anderzijds.” (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 7-8-9 van februari-maart 2002, 
blz. 857). 

 
a) Wat is er sindsdien gebeurd om hieraan te voldoen? 

 
b) Worden er voor de realisatie van nieuwe socialehuisvestingsprojecten regionale 

behoefteonderzoeken uitgevoerd naar het soort aanbod dat nodig is? 
 
c) In welke mate wordt er met deze gegevens rekening gehouden? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 68 van 13 januari 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
Sedert 2002 wordt door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij jaarlijks nagegaan hoe groot de 
wachtlijsten precies zijn door dubbeltellingen, ontstaan door de mogelijkheid om zich in te schrijven 
bij meerdere huisvestingsmaatschappijen, in de mate van het mogelijke te elimineren.  Ook de 
kandidaten die reeds huurder zijn van een sociale woning worden uit de statistieken geweerd om de 
echte vraag naar sociale huurwoningen vast te stellen.  Eigenlijk is deze periode nog te kort om echt 
van “evoluties” te spreken.  Het antwoord op de deelvragen moet daarom ook in dat licht 
geïnterpreteerd worden: 
 
1. De vraag naar sociale huurwoningen is in alle arrondissementen zeer groot.  Daarom werd het 

budget voor investeringen van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij de voorbije jaren 
stelselmatig verhoogd.  Dat investeringsprogramma hanteert provinciale verdeelsleutels die wat 
betreft nieuwbouw onder meer gebaseerd zijn op gemiddeld inkomen en woonbehoefte, wat zich 
niet beperkt tot de mensen die zich inschreven op een wachtlijst.  Toch is het ontegensprekelijk 
ook zo dat SHM’s die een actief beleid voeren altijd meer woningen realiseren. 

 
2. Als bijlage 1 vindt u een lijst met een overzicht van de realisaties van de SHM’s van 2000-2005 

(enkel nieuwbouw, vervangingsbouw en renovatie na aankoop). Bijlage 2 geeft een overzicht van 
het aantal kandidaat huurders per SHM midden 2005. Bijlage 3 geeft een overzicht van de 
aantallen kandidaat huurders per arrondissement van herkomst. Bijlage 4 tenslotte geeft het aantal 
kandidaat-kopers per provincie in 2003 (vanwege het veel lagere aantal is een opdeling per 
arrondissement hier minder relevant). Gezien bijlage 2 een overzicht geeft van het aantal 
kandidaat huurders per SHM kon hier geen enkele eliminatie doorgevoerd worden zoals in de 
inleiding hierboven aangehaald. Wat evenwel de bijlage 3 betreft werd weliswaar een 
gedeeltelijke eliminatie doorgevoerd met name de dubbeltellingen maar niet de kandidaten die 
reeds huurder zijn van een sociale woning. 

 
Vandaar ook dat u zal merken dat de totale aantallen kandidaat huurders in de 2 overzichten niet 
overeenstemmen.  
 

3. Als antwoord op vraag 1 sprak ik reeds over de verdeelsleutel van het investeringsprogramma van 
de VHM. 
 
a. Tussen de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en sommige  SHM’s werden werkafspraken 

opgemaakt.  SHM’s die een werkafspraak hebben afgesloten krijgen binnen dat programma 
een “enveloppe” waardoor ze de middelen zelf kunnen richten naar projecten die door het 
lokale woonbeleid als prioritair zijn aangeduid. 

 
b. De keuze van het soort aanbod aan sociale huurwoningen wordt lokaal gemaakt, door de 

SHM. 
 

c. Stedenbouwkundige vereisten en de doelstelling van het realiseren van een sociale mix spelen 
een rol bij de keuze van het aanbod aan nieuwe sociale huurwoningen.  Er worden nu meer 
kleinere woningen gerealiseerd, maar voorzichtig want de samenstelling van de huidige 
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wachtlijsten is geen juiste weergave van (toekomstige) noden van huurders.  Vandaag worden 
gemiddeld kleinere woningen gerealiseerd, vaker met twee slaapkamers in plaats van drie. 

 
 
BIJLAGEN 
 

1. Overzicht van de realisaties van de SHM’s van 2000-2005 
 
2. Overzicht van het aantal kandidaat huurders per SHM midden 2005. 
 
3. Overzicht aantallen kandidaat huurders per arrondissement van herkomst 
 
4. Aantal kandidaat kopers per provincien in 2003. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/68/antw.068.bijl.002.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/68/antw.068.bijl.004.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/68/antw.068.bijl.003.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/68/antw.068.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 69 
van 13 januari 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
Sociale woningbouw   -   Stand van zaken 
 
Bij het aantreden van de vorige Vlaamse Regering werd door de toenmalige minister van Huisvesting 
gesteld dat er in de vorige legislatuur 15.000 bijkomende sociale woningen zouden worden 
gerealiseerd. Dit streefcijfer bleek tijdens de hele legislatuur een zeer gevoelig punt en een uitermate 
geliefkoosde schietschijf voor de oppositie. 
 
Tijdens de regeringsonderhandelingen werd er dan ook voor geopteerd om niet langer te kiezen voor 
het vooropstellen van een absoluut streefcijfer. Toch blijft het creëren van een bijkomend aanbod (ook 
via PPS-constructies) aan sociale huur- en koopwoningen een absolute beleidsprioriteit. 
 
1. Kan de minister een stand van zaken (2005-2006) meedelen met betrekking tot de reeds nieuw 

gerealiseerde sociale woningen (volledig klaar), en dit opgesplitst per arrondissement en gemeente, 
met onderscheid tussen huur- en koopwoningen? 

 
Is er sprake van een afname van de investeringen in sociale woningen of veeleer van een toename? 

 
Kan de minister een evolutie bezorgen voor de afgelopen tien jaar? 
 

2. Kan eveneens een overzicht worden bezorgd van de op stapel staande realisaties per 
arrondissement en gemeente met bijbehorende timing? 

 
3. Hoeveel projecten werden de afgelopen jaren via een PPS-formule (publiek-private samenwerking) 

gebouwd? 
 
Kan de minister een evolutie over de jaren heen geven? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 69 van 13 januari 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
1. In Bijlage 1 vindt u een overzicht van het jaarlijks aantal opgeleverde woningen gebouwd of 

aangekochte goede woningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen en dit in de periode 
1996-2005. De opsplitsing is gebeurd volgens provincie en sector (huur of koop). 
 
In Bijlage 2 vindt u het totale aantal woningen opgeleverd door de sociale 
huisvestingsmaatschappijen en dit per arrondissement. De opsplitsing is gebeurd volgens 
provincie en sector (huur of koop). 

 
Onderstaande tabel geeft u een overzicht en evolutie van de kredieten die in de periode van de 
laatste 10 jaar (1999-2005) werden geïnvesteerd in de sociale huursector en dit via de twee geijkte 
kanalen, zijnde de Subsidie Bouw en Renovatie (SBR) en het Investeringsprogramma van de 
VHM (IP). Uit de tabel kan men afleiden dat er dus geen sprake kan zijn van een afname van de 
investeringen in de sociale woningen, maar veeleer van een duidelijke toename in de 
investeringen. Zo verviervoudigde het totale investeringsvolume in 10 jaar tijd: van 57 miljoen 
euro in 1996 tot 230 miljoen euro in 2005.  
 
jaar SBR IP (HUUR) 
  vastleggingskrediet investeringvolume 
1996 € 62.601.000 € 57.100.000
1997 € 68.221.000 € 58.000.000
1998 € 60.961.975 € 59.000.000
1999 € 118.529.916 € 74.247.011
2000 € 149.569.334 € 121.152.903
2001 € 77.865.834 € 176.248.329
2002 € 76.297.813 € 205.300.000
2003 € 76.599.000 € 223.615.068
2004 € 77.748.000 € 226.969.294
2005 € 78.992.000 € 230.600.803

 
 
2. Voor een overzicht van de op stapel staande realisaties, verwijs ik naar de 

investeringsprogramma's. Het is niet mogelijk om een gedetailleerde timing te geven van de 
verwachte datum van oplevering of ingebruikname van de woning. Het is wel de bedoeling dat 
projecten die op een jaarprogramma worden opgenomen, nog in de loop van dat jaar een eerste 
effectieve opdracht kunnen gunnen. Door projectgebonden omstandigheden wordt door de band 
genomen een eerste opdracht gegund voor ruim een derde van de projecten in het jaar zelf. De 
overige projecten volgen nadien. 

 
3. PPS 

Op 3 oktober 2003 besliste de Vlaamse Regering dat het PPS-project sociale woningbouw kon 
worden gegund via een beperkte offerteaanvraag met een Europese oproep tot kandidatuurstelling. 
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Dit project omvatte het bouwen van woningen op gronden van lokale huisvestingsinstanties 
gebundeld in 3 percelen, verspreid over het hele Vlaamse grondgebied, (Gent, Aalst, Tienen, 
Dilbeek, Antwerpen, Lommel en Izegem). 

 
Op 12 november 2003 ontving de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur 21 kandidaturen en de 
geselecteerde kandidaten moesten hun offertes indienen voor 31 maart 2004. Na onderhandelingen 
konden overeenkomsten worden gemaakt voor 238 woningen. De opdracht werd midden 2005 
gegund aan één private partner, de nv SOWO, een tijdelijke samenwerking tussen Van Roey en 
Fortis Bank. De projecten zijn nu in de eindfase (bouwvergunning) en zullen in de loop van dit 
jaar concreet aanvangen. 
 
Deze PPS-formule heeft voor de huisvestingsmaatschappijen twee belangrijke pluspunten. Er 
wordt een extra aanbod sociale woningen gecreëerd zonder dat de maatschappij het geld op tafel 
moet leggen voor de bouw van de woning. Bovendien zijn de huisvestingsmaatschappijen 
verzekerd van een sluitende financiering omdat de kostprijs van de verhuring volledig wordt 
gedekt, ongeacht het inkomen van de sociale huurder. 

 
Met deze PPS-formule worden 238 extra sociale woningen gebouwd bovenop de reguliere 
bouwprogramma's van de overheid. De overheid moet niet meteen het totale bedrag van de 
investering op tafel leggen. PPS is een vorm van alternatieve financiering waarbij de kost in de tijd 
wordt gespreid. De Vlaamse overheid garandeert een sluitende financiering door het verschil 
tussen de sociale huur en de markthuur bij te passen.  
 
Het is de eerste keer dat PPS binnen de sociale woningbouw wordt toegepast. Er zijn dus nog geen 
PPS woningen gebouwd binnen dergelijke PPS constructies. 
 
Wat betreft de evolutie: in 2006 zal volgens deze formule nog 18,5 miljoen euro bijkomend 
worden voorzien voor de bouw van 193 extra woningen in de regio Tienen/Dilbeek. 
 
PR BA Tekst MAC 2006
62.4 9933 Vastleggingsmachtiging Garantiefonds Sociale 

Huisvesting 
€ 18.500.000,00

PR: programma 
BA: basisallocatie 
MAC: machtiging 
 
CBO 
De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) ontwikkelde een eigen onderhandelingsprocedure 
“Constructieve Benadering Overheidsopdrachten” (CBO), waarbij offertes worden ingewacht voor 
ontwerp én opbouw van woningen op gronden van privé-initiatiefnemers. Per procedure kunnen 
meerdere offertes worden aanvaard dankzij hun onderlinge vergelijkbaarheid met daartoe 
ontwikkelde VHM-normen. 

 
In de CBO-procedure wordt de investering voor de privé-initiatiefnemer minimaal gehouden, wat 
zeer gunstig werd onthaald door de aannemers uit de sector. Deze formule voor 
samenwerkingsovereenkomsten tussen private en sociale initiatiefnemers moet het ook mogelijk 
maken sneller te bouwen via verkorte proceduretermijnen in de precontractuele fase.  
In 2002 werden door de VHM twee “proefprocedures” georganiseerd, voor de provincies Limburg 
en West-Vlaanderen (arrondissementen Roeselare, Tielt en Kortrijk), met een voorzien budget van 
telkens 7.436.805,47 euro. Dit leidde tot de goedkeuring van 9 projecten voor 144 woningen, met 
een netto-offertekost ten bedrage van 15.533.672,98 euro. 
In 2004 werd de procedure veralgemeend voor Vlaanderen, via drie onderhandelingsprocedures 
(voor de 5 Vlaamse provincies, Stad Antwerpen en Stad Gent apart). Eind vorig jaar werden door 
VHM drie nieuwe CBO-oproepen gelanceerd in Vlaanderen (dezelfde 7 zones als in 2004). Voor 
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deze procedure is 45 miljoen euro voorzien. Daarbij komt de ontwikkeling van 
woonuitbreidingsgebieden uitdrukkelijk in beeld, uiteraard binnen het kader van een ruimtelijk 
ordeningsbeleid. 

 
BIJLAGEN 
 
1. Overzicht van het jaarlijkse aantal opgeleverde woningen gebouwd of aangekochte goede 

woningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen per provincie 
 
2. Overzicht van het totale aantal woningen opgeleverd door de sociale huisvestingsmaatschappijen 

per arrondissement 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/69/antw.069.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/69/antw.069.bijl.002.xls 
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KATHLEEN VAN BREMPT, 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, 

 SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 41 
van 9 december 2005 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
De Lijn Antwerpen   -   Controle-acties 
 
Op 26 november laatstleden was er aan het Antwerpse De Coninckplein opnieuw een grootschalige 
controle op de trams van De Lijn. Inspecteurs van De Lijn waren vergezeld van ambtenaren van de 
dienst Vreemdelingenzaken en van de Antwerpse politie. 
 
In antwoord op een eerdere vraag over de grootschalige controles op de trams en bussen van De Lijn 
in Antwerpen antwoordde de minister dat het normaal is dat De Lijn controleert op zwartrijden. 
 
Verschillende getuigen zagen echter dat aan mensen die een rechtmatig vervoerbewijs konden tonen 
toch naar hun paspoort werd gevraagd, en dit alleen als ze uiterlijke kenmerken vertoonden die erop 
wezen dat ze vreemdelingen zijn. 
 
Eén en ander verliep met veel machtsvertoon. De politie was ter plaatse met groot materieel, mensen 
werden van de tram gehaald en 24 mensen zonder papieren werden weggevoerd als waren ze 
gevaarlijke criminelen. 
 
Dit soort controles voedt de intolerantie tegenover mensen van vreemde origine, ook die mensen die 
wel papieren hebben. Ook een mens zonder papieren blijft een mens en de universele rechten van de 
mens blijven ook voor hem of haar van kracht. 
 
Als de politie of de dienst Vreemdelingenzaken mensen wil controleren op hun papieren dan zijn hier 
andere manieren voor dan deze acties op het openbaar vervoer. Ook personeelsleden van De Lijn 
hebben het hier moeilijk mee. Immers de kerntaak van De Lijn is openbaar vervoer organiseren, en 
niet het meewerken aan controleacties van de politie. 
 
1. Was de minister op de hoogte van de medewerking van De Lijn aan deze gecoördineerde actie van 

de politie en de dienst Vreemdelingenzaken? 
 
2. Wie beslist over de deelname aan deze acties? 
 
3. Zijn er nog soortgelijke acties gepland in Antwerpen, in Gent of elders? 
 
4. Behoort het tot de kerntaak van De Lijn om dit soort acties mee te organiseren? 
 
5. Worden de chauffeurs van de betrokken trams of bussen verwittigd van deze acties? 
 

Kunnen zij zich hiertegen verzetten? 
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6. Wordt met dit soort acties het imago van De Lijn niet aangetast? Alsof de “criminaliteit” zich 
verplaatst met het openbaar vervoer? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 41 van 9 december 2005 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
1. Ik ben op de hoogte van de principes van de gecoördineerde controleacties, zoals die werden 

uitgetekend in het samenwerkingsakkoord tussen De Lijn en de politie (07/06/2004), ondertekend 
door Mevr. Lieten (Directeur-Generaal De Lijn), Dhr. Bossuyt (toenmalig Minister van Mobiliteit) 
en Dhr. Dewael (Minister van Binnenlandse Zaken).  

 
2. De Lijn stelt de politie op de hoogte van de gecoördineerde controleacties. De politie beslist intern 

hoeveel mensen ze meesturen met de controleurs van De Lijn. 
 
3. Zowel de beslissing om controleacties te laten plaatsvinden als de aard van de acties (preventieve 

controle, fraudecontrole, gecoördineerde actie) zijn afhankelijk van de noodzaak.  
 
4. Tot de kerntaak van De Lijn behoren het uitvoeren van controles op zwartrijden. Om deze 

controles op een correcte en efficiënte manier te laten verlopen, worden ze - indien nodig - op een 
gecoördineerde wijze in samenwerking met de politie georganiseerd.  

 De samenwerking heeft betrekking op de domeinen van veiligheid en verkeer, met als doel de 
veiligheid van zowel de reizigers als het personeel te verzekeren en de kwaliteit en efficiëntie van 
de dienstverlening van het openbaar vervoer te verhogen en eventuele gezamenlijke acties te 
coördineren. 

 
5. De chauffeurs worden niet verwittigd van het tijdstip waarop de controles worden uitgevoerd en 

kunnen zich hiertegen niet verzetten. Zij kennen echter wel de principes van de gecoördineerde 
acties, die werden besproken en goedgekeurd in alle overlegorganen van De Lijn.  

 
6. Het openbaar - vervoeraanbod houdt de stad Antwerpen in belangrijke mate bereikbaar. Openbaar 

vervoer is er voor iedereen. Om deze vorm van gemeenschappelijke dienstverlening op een 
correcte en efficiënte wijze te laten verlopen, zijn, zoals op elk ander openbaar-stadsvervoernet, 
controles op zwartrijden noodzakelijk. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 43 
van 9 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Studieopdrachten   -   Overzicht 
 
Ter voorbereiding van decreten, omzendbrieven of uitvoeringsbesluiten wordt dikwijls opdracht 
gegeven aan derden (advocaten, professoren) om nieuwe regelgeving voor te bereiden of uit te 
werken. 
 
1. Kan de minister voor zijn/haar bevoegdheden een opsomming geven van de desbetreffende 

opdrachten die werden gegeven tijdens de lopende legislatuur? 
 
2. Kan per opdracht het volgende worden meegedeeld: 
 

a) de naam en de kwalificatie van de opdrachthouder; 
b) de datum waarop de opdracht werd gegeven; 
c) de datum waarop de opdracht af moet zijn; 
d) de precieze omschrijving van de opdracht en de beleidsdoelstellingen die daarbij  
  gegeven werden; 
e) de stand van zaken m.b.t. de eventuele tussenrapporten; 
f) de (betaalde en/of geraamde) kostprijs? 

 
3. Welke procedure werd gevolgd teneinde een selectie te maken van de desbetreffende professoren, 

advocaten, experts…? 
 
N.B.  Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 19, Moerman nr. 19, 

Vandenbroucke nr. 45, Vervotte nr. 55, Van Mechelen nr. 51, Anciaux nr. 32, Bourgeois nr. 
28, Peeters nr. 156, Keulen nr. 49, Van Brempt nr. 43). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 43 van 9 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Yves Leterme, Vlaams minister-president. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 44 
van 14 december 2005 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
Buslijn 307 Leuven-Hamont   -   Capaciteit 
 
Reizigers van de buslijn 307 Leuven-Geel-Mol-Hamont melden een overbezetting van deze lijn op 
vrijdag tussen 14 en 19 uur. 
 
Vooral problematisch blijkt de bus om 17 uur, het moment waarop niet alleen gewone pendelaars, 
maar ook studenten huiswaarts keren. Bovendien is het op vrijdag markt in Leuven, waardoor nog 
meer mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Als de bus aan het station van Leuven arriveert, 
zit ze al goed vol. Voor het twintigtal reizigers dat opstapt aan het station, is het telkens opnieuw 
afwachten of ze nog op de bus kunnen. Een zitplaats is vaak geen optie. 
 
Op zondagavond is dit probleem zo goed als verholpen en rijden drie harmonicabussen op dezelfde 
lijn en hetzelfde uur richting Leuven. 
 
Een oplossing voor de overbezetting op vrijdagnamiddag zou uitblijven wegens financiële 
herstructureringen door De Lijn Limburg. 
 
1. Is de minister op de hoogte van de overbezetting van lijn 307 op vrijdagnamiddag? 
 
2. Liggen financiële herstructureringen bij De Lijn Limburg aan de basis van het uitblijven van een 

oplossing? 
 
3. Welke maatregelen overweegt de minister voor de overbezetting op vrijdag? Vormen extra 

harmonicabussen een optie? 
 
4. Beschikt de minister over cijfergegevens omtrent de bezetting van lijn 307 op vrijdag? 
 
5. Klopt het dat de lijn Leuven-Balen wordt geschrapt? Zo ja, waarom? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 44 van 14 december 2005 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
1. Ik heb tot op heden geen specifieke melding gekregen van een overbezetting op lijn  307 
 op vrijdagnamiddag. 
 
2.   Indien er daadwerkelijk overbezettingen vastgesteld worden, worden deze steeds met prioriteit 
 aangepakt. In het geval van lijn 307 zijn er echter geen vaststellingen die wijzen op een 
 structureel capaciteitsprobleem.  Via de vaste meldkanalen van De Lijn (dispatching,  
 klantendienst en ombudsdienst) kwamen sinds september 2005 slechts een viertal meldingen 
 ivm capaciteitsproblemen op lijn 307 binnen. Deze hadden dan ook nog betrekking op 
 verschillende ritten. In deze gevallen gaat  het om toevallige situaties en niet om een 
 structureel probleem. Op geen enkele rit van lijn 307 is sprake van structurele  overbezetting.   
 Dat ‘een zitplaats vaak geen optie is’, zoals mevrouw Helsen aanhaalt, duidt ook niet op 
 overbezetting. Wel op een goed bezette bus, waarin naast de zitplaatsen ook de voorziene 
 staanplaatsen dienen gebruikt te worden.   
 
3.   Zoals reeds gezegd is er op lijn 307 geen sprake van structurele overbezetting. Wel is het zo 
 dat de aangehaalde ritten van lijn 307 op vrijdag drukker bezet zijn dan op andere weekdagen 
 en dit inderdaad ten gevolge van de  studentenafvoer.  
 De huidige dienstregeling voorziet al een vangnet dat de extra drukte tengevolge van de 
 studentenafvoer moet opvangen.  Naast de normaal voorziene ritten op weekdagen, worden op 
 lijn 307 op vrijdagnamiddag immers 4 extra ritten (zie grijs raster in onderstaande tabel) 
 voorzien  om  studenten vanuit Leuven naar Limburg te brengen. 
 In plaats van het inzetten van harmonicabussen werd hier gekozen voor het inleggen van 
 bijkomende ritten (ritten 87, 101, 105, 111)  die enkele minuten na de kadansritten (ritten 103, 
 107, 109, 115) vertrekken.  
 

 Rit 
87 

Rit 
103 

Rit 
101 

Rit 
107 

Rit 
105 

Rit 
109 

Rit 
115 

Rit 
111 

Vertrek aan 
Leuven station  

15u41 16u40 16u42 17u46 17u54 18u46 19u46 19u50 

 
 Opmerking: Na rit 109 is momenteel nog geen bijkomende rit voorzien. De Lijn zal begin 
 2006  kerstvakantie de bezetting van deze rit gedurende enkele weken van nabij opvolgen 
 om na te gaan of deze rit ook nog moet versterkt worden.  
 
4.   De Lijn volgt de bezetting van alle lijnen op.  
 
5.   Hier gaat het waarschijnlijk om een misverstand. De Lijn voorziet namelijk niet in een lijn 
 Leuven-Balen. Mogelijk is er verwarring met lijn 307, waarvan een beperkt aantal ritten via 
 Balen passeren.  Er is echter geen sprake van het schrappen van lijn 307.  
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -741- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 45 
van 14 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vlaamse Gemeenschap   -   Sponsoring 
 
De Vlaamse Gemeenschap of haar Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) zijn vaak sponsor van 
evenementen, sociale en culturele manifestaties. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de sponsoringsprojecten die onder zijn/haar beleidsdo-
 mein vallen? 
 
2. Om welke vorm van sponsoring gaat het en voor welk bedrag? 
 
3. Welke criteria worden gehanteerd om al dan niet projecten te sponsoren? 
 
4. Op welke manier worden deze sponsoringsprojecten geëvalueerd? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 21, Moerman nr.22, Vanden-

broucke nr. 50, Vervotte nr. 58, Van Mechelen nr. 53, Anciaux nr. 34, Bourgeois nr. 30, Peeters 
nr. 167, Keulen nr. 51, Van Brempt nr. 45). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 45 van 14 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Yves Leterme, Vlaams minister-president. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 46 
van 14 december 2005 
van LUDWIG CALUWÉ 
 
 
 
Belbus   -   Vervoersafspraken 
 
De belbus voorziet in een mobiliteitsbehoefte in die gemeenten waar er een gebrek is aan vaste 
buslijnen. De website van De Lijn omschrijft het als volgt: “De belbus is een vorm van 
vraagafhankelijk vervoer. Het verschil met een gewone busdienst is dat de belbus enkel rijdt op 
verzoek. Ze stopt alleen aan haltes die op voorhand werden aangevraagd. De belbus is dus géén taxi 
die van deur tot deur rijdt.” 
 
Toch roept deze regelgeving in de praktijk enkele vragen op. Wanneer iemand de belbus reserveert, 
rijdt deze dan enkel voor de aanvrager? Wanneer iemand zich aan de halte aandient die dezelfde 
richting uitmoet, mag deze persoon dan worden meegenomen of niet? 
 
In de praktijk blijkt dit aan willekeur gebonden. Verschillende chauffeurs hanteren de regels op 
verschillende wijze: variërend van soepel tot zeer strikt. 
 
Hebben chauffeurs de ruimte om de situatie ter plekke in te schatten en dienovereenkomstig te 
handelen? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 46 van 14 december 2005 
van LUDWIG CALUWÉ 
 
 
 
In het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van 
de VVM (Belgisch Staatsblad 20 juli 2004) staat onder Afdeling V. - Reserveringscentrale voor 
vraagafhankelijk geregeld vervoer – Artikel 35 het volgende: 
 
“De reiziger kan tijdens de openingsuren van de reserveringscentrale tot twee uur voor het vertrek een 
rit van vraagafhankelijk geregeld vervoer aanvragen.  Latere aanvragen worden aanvaard voorzover de 
exploitatie dat toelaat.” 
 
De belbus rijdt enkel voor de klanten die op voorhand hun rit reserveerden en waarvoor, per rit, 
afhankelijk van de vervoervraag, de ideale reisweg wordt uitgestippeld.  Indien er zich toch iemand 
bijkomend aandient aan een halte, die door de betrokken rit aangedaan wordt, dient de chauffeur aan 
de belbuscentrale te vragen of deze reiziger kan en mag meegenomen worden.  Er wordt dan 
nagekeken of het exploitatietechnisch en kwalitatief, binnen de vooropgestelde tijdslimieten, mogelijk 
is deze bijkomende reiziger mee te nemen, zonder andere medereizigers te benadelen en/of de 
stiptheid van de volgende ritten te hypothekeren.   
 
De chauffeurs worden er op geregelde tijdstippen, via interne berichten, aan herinnerd dat er, alvorens 
een reiziger mee te nemen waarvoor geen reservatie werd gemaakt, steeds contact dient opgenomen te 
worden met de belbuscentrale.   
 
Indien de chauffeur echter weet dat de betrokken rit geheel of op een gedeelte van het traject 
volgeboekt is, is het evident dat hij, zonder contact op te nemen met de centrale, bijkomende reizigers 
weigert. 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -745- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 47 
van 14 december 2005 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
De Lijn   -   Rolstoelgebruikers 
 
Onlangs verscheen in de krant (Het Laatste Nieuws, “Rolstoelgebruiker misnoegd”, 8 november 2005) 
het bericht dat rolstoelgebruikers geregeld problemen ondervinden met de toegankelijkheid van de 
autobussen van De Lijn. 
 
Vele autobussen van De Lijn zijn uitgerust met een oprijplank om rolstoelgebruikers de kans te geven 
zich met het openbaar vervoer te verplaatsen. Het probleem is dat sommige rolstoelgebruikers niet op 
eigen kracht de oprijplank kunnen oprijden. Zij kunnen echter geen beroep doen op de hulp van de 
buschauffeurs, omdat zij volgens het intern reglement van De Lijn de kassa niet onbeheerd mogen 
achterlaten. Zij moeten dan ook vaak een beroep doen op de welwillendheid van andere passagiers om 
op de bus te geraken. De Lijn heeft bij monde van haar woordvoerder laten weten dat ze erkent dat 
ook niet alle chauffeurs opgeleid zijn om rolstoelgebruikers te vervoeren. 
 
1. Hoe komt het dat de bussen van De Lijn onvoldoende zijn uitgerust om het op- en afstappen van 

rolstoelgebruikers vlot te laten verlopen? 
 
2. Hoe komt het dat niet alle buschauffeurs zijn opgeleid om rolstoelgebruikers te vervoeren? 
 

Waarin bestaat deze opleiding? 
 
3. Wanneer gaat de minister iets ondernemen om het probleem van de toegankelijkheid van de 

rolstoelgebruikers op bussen en trams te verbeteren? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 47 van 14 december 2005 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
1. De gemiddelde leeftijd van het busmateriaal bij De Lijn bedraagt 7 jaar, wat betekent dat er op 

verschillende lijnen nog bussen rondrijden die 12, 13 tot 14 jaar oud zijn. De oudste bussen zijn 
niet uitgerust voor het vlot laten instappen in een rolstoel. Dit geldt eveneens, en op veel grotere 
schaal, voor de uitrusting van de op- en afstapinfrastructuur (mogelijkheid voor bussen om tot 
tegen de rand van het voetpad te rijden, perronhoogte,…..). Deze uitrusting is, in een meerderheid 
van de gevallen de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.  

 Tegen 1 maart 2006 zullen wel alle bussen van De Lijn, die uitgerust zijn met een oprijplaat voor 
rolstoelgebruiker, tevens uitgerust zijn met een afsluitbare ruimte of koffer waarin de chauffeur 
zijn kassa veilig kan opbergen. 

 
2.  Momenteel lopen er in het kader van de toegankelijkheid voor o.a. rolstoelgebruikers acht 

“pilootprojecten”, veelal in stedelijke gebieden. Dit betekent dat De Lijn daar garandeert dat er een 
oplossing is voor de rolstoelgebruikers.  

 Bij de selectie van deze pilootgebieden werd rekening gehouden (zie hierboven) met de 
kwaliteiten van het aldaar inzetbare busmateriaal en het globale niveau van uitrusting van de 
halten in het gebied. 

 Alle chauffeurs die werken in zulk “pilootgebied” zijn volledig opgeleid. 
 Deze opleiding bestaat vooreerst uit een mondelinge instructie gegeven door een instructeur van 

de rijschool of een controleur, waarin de volgende elementen aan bod komen: 
 - de uitleg van de interne organisatie van het vervoer van de rolstoelgebruikers (reservatie, 

 ingezet voertuig, communicatie,…); 
 - de technische bediening van de oprijplaten; 
 - enkele elementen i.v.m. de houding tegenover dergelijke reizigers. 
 
 Deze basisopleiding wordt ondersteund door een DVD-film waarin alle afspraken in beeld zijn 

gebracht en een handleiding.  
 Naast de hierboven vermelde basisopleiding zal op termijn een meer uitgebreide opleiding 

voorzien worden op vlak van attitudes ten overstaan van personen met een handicap. Deze 
opleiding zou zich niet beperken tot de groep van rolstoelgebruikers maar ook andere doelgroepen 
behandelen (slechtzienden,  mensen met een verstandelijke handicap,….). 

 
Het is de bedoeling dat in de loop van het jaar 2006 het aantal pilootprojecten gevoelig wordt 
uitgebreid. Vanaf 1 maart 2006 zullen bovendien in de overige gebieden,  waar nog  geen project 
kon worden doorgevoerd, alle chauffeurs in het bezit zijn van een folder waarin het vervoer van 
rolstoelgebruikers bij De Lijn wordt toegelicht.   
De chauffeur zal deze folder ter beschikking stellen van de geïnteresseerden. 

 
3.   Zoals hierboven werd geschetst is het verbeteren van halte- en voertuiginfrastructuur in functie 

van het gebruik door rolstoelers bij De Lijn een permanent proces, waarbij de te investeren 
middelen over een langere periode dienen te worden gespreid.  
De eerste realisaties van dit proces zijn een feit. De Lijn heeft de opdracht om de volgende jaren 
verder te werken aan een verbeterde toegankelijkheid. 
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Momenteel zijn al acht stadnetten toegankelijk: Diest, Genk, Hasselt, Knokke-Heist, Sint-Truiden, 
Tongeren, Turnhout en Wetteren. Op 1 maart 2006 zal ook het hele Antwerpse stadsnet 
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.  Via een reservatiesysteem kunnen rolstoelgebruikers en 
andere mensen met een beperkte mobiliteit vanaf dan een toegankelijke rit aanvragen. 
 
Ook elders in Vlaanderen zal de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers op relatief korte termijn 
verbeteren.  De timing hangt af van afspraken met de lokale overheid en de tijd waarin de haltes 
toegankelijk gemaakt kunnen worden.  De prioriteit gaat naar de volgende gebieden: 
- West-Vlaanderen: Oostende, Kortrijk, Brugge, Blankenberge, Ieper, Waregem, Tielt, Torhout, 
 Diksmuide, Veurne en Poperinge. 
- Oost-Vlaanderen: Oudenaarde, Deinze, Eeklo, Ronse, Ninove, Geraardsbergen, Sint-Niklaas, 
 Zottegem, Lokeren, Dendermonde, Gent en Aalst. 
- Antwerpen: stadsnet Antwerpen. 
- Vlaams-Brabant: Tienen, Aarschot en Haacht. 
- Limburg: omdat Limburg al een uitgebreid toegankelijk aanbod heeft in de stedelijke 
 gebieden, komen daar op korte termijn een toegankelijke streeklijn tussen Hasselt en Heusden-
 Zolder, en een tussen Hasselt en Diest. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 48 
van 16 december 2005 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Fietshavens   -   Toepassingsmogelijkheden 
 
In de Franse stad Lyon kan men in grote delen van de binnenstad, via een systeem van registratie en 
een chip, blijkbaar op verschillende plaatsen fietsen ontlenen, die men op een andere plaats in de stad 
weer kan achterlaten. Op die manier probeert men zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen de 
wagen thuis te laten en de fiets als vervoermiddel te gebruiken. 
 
Blijkbaar werkt dit systeem goed, want zelfs een andere Europese fietsstad bij uitstek (Amsterdam) is 
ter plaatse dit project gaan bestuderen en de Amsterdamse overheid overweegt om dit systeem in haar 
“fietsplan” te implementeren. 
 
Vandaar mijn vragen aan de minister. 
 
1. Is de minister bekend met dit project? Is zij reeds ter plaatse geweest? Zo ja, welke evaluatie geeft 

zij aan dit project? 
 
2. Werden dergelijke systemen reeds onderzocht voor onze grootsteden? 
 

Met welke bevindingen? Kan daarmee de verkeersdrukte worden verminderd? Verbetert daarmee 
de fietsvriendelijkheid van een stad? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 48 van 16 december 2005 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
1. In de rand van een werkbezoek aan Lyon, heb ik in november 2005 kunnen kennismaken met 

het project “Vélo’v”.  Het gaat om een recent opgestart project.  Mijn eerste indruk was alvast 
heel positief, omwillen van de hoge kwaliteit van de fietsen, de hoge dichtheid van de 
fietsstandplaatsen en de goedkope tarieven.  Het blijft natuurlijk wel wachten op de resultaten 
over een langere periode. 

 
2.  Momenteel loopt er in in mijn opdracht een onderzoeksproject voor de ontwikkeling van een 

Fietshaven in Antwerpen. Dat onderzoeksproject heeft niet enkel tot doel het project voor 
Antwerpen uit te werken, maar zal uiteindelijk in de tweede helft van 2006 ook een draaiboek 
opleveren, dat de nodige informatie en know-how zal bevatten om dergelijke projecten ook 
elders op te starten. Inmiddels zijn in Gent, Kortrijk, Leuven en Oostende al initiatieven lopende 
om fietsen ter beschikking te stellen van studenten, ambtenaren, toeristen, pendelaars, gezinnen, 
enz…. 

 
De impact op de verkeersdrukte in deze steden is nog onvoldoende gekend omdat de projecten 
nog te recent zijn. In elk geval komen deze projecten tot stand als ruggesteun bij het 
uitgesproken fietsbeleid dat in deze steden wordt gevoerd. Het is de combinatie van 
infrastructurele en verkeersregelende maatregelen ten gunste van de fiets met het stimuleren van 
het fietsgebruik zelf dat het fietsvriendelijk imago van de steden bepaalt. De reële aanwezigheid 
van fietsers in het straatbeeld maakt pas het effect van een fietsvriendelijk beleid zichtbaar. 
Daarom wens ik de toepassingsmogelijkheden binnen Vlaanderen maximaal te benutten door 
een draaiboek ter beschikking te stellen.  
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 49 
van 16 december 2005 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Reclame op Lijnbussen   -   Reglementering 
 
Op de meeste bussen van De Lijn worden er, via vaste constructies of via een kleefsysteem, aan de 
buitenkant reclameboodschappen aangebracht van openbaar nut of van manifestaties allerhande. 
 
Blijkbaar wordt deze manier van reclame voeren nu verder uitgebreid, want sinds kort rijden nu ook 
heel wat bussen van De Lijn rond waarbij aan de binnenkant van de vensters affiches, met de 
boodschap uiteraard naar de buitenkant, met plakband worden vastgekleefd. 
 
Men kan hier uiteraard zijn bedenkingen bij hebben en enige duidelijkheid hieromtrent lijkt mij wel 
nuttig. 
 
1. Op welke wijze is reclamevoering op bussen van De Lijn gereglementeerd? 
 
2. Op basis van welke criteria worden reclameboodschappen op de bussen toegelaten? 
 
3. Beperkt reclame voeren op de bussen zich uitsluitend tot de buitenkant? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 49 van 16 december 2005 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
1. De reclamevoering op bussen en trams wordt als volgt geregeld.  
 
 Aan de buitenkant van de voertuigen: 
 De reclame op de voertuigen langs de buitenkant wordt geëxploiteerd door NV Streep. 
 
 Aan de binnenkant van de voertuigen: Binnendakrondingsaffichage in de trams in Gent en 

Antwerpen wordt geëxploiteerd door NV Streep 
 
 Ander mogelijke affichage in de voertuigen zijn:  

- Dakrondingsaffiches (met eigen berichtgeving van De Lijn, bvb de tarieven).   
- Berichten (formaat A4) aan de reizigers.  
- Affiches A4.  
Deze affichage wordt verzorgd door De Lijn. In de meeste gevallen gaat het hier om eigen 
boodschappen (bv. eigen promotiecampagnes naar de reizigers toe, berichten aan de reizigers). 
Reclame van acties van derden is toegestaan in het kader van samenwerkingsverbanden of in 
geval van acties van openbaar nut (bv. affiches Child Focus). 

 
2. De gevoerde publiciteit via Streep is van commerciële aard. Streep verbindt zich ertoe geen 

publiciteit aan te brengen van politieke en/of levensbeschouwelijke aard, tenzij voorafgaandelijk 
schriftelijke toestemming van De Lijn.De Lijn weert alle publiciteit, die haar strijdig zou lijken 
met de wet, de openbare orde of de goede zeden of die het openbaar vervoer zou schaden of de 
smaak van het publiek vanuit esthetisch en etnisch standpunt kan kwetsen.  

 
3. Reclame op de voertuigen beperkt zich niet uitsluitend tot de buitenkant (zie punt 1). 
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VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 50  
van 16 december 2005 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
Buslijnen 491 en 492 Herselt   -   Haltes 
 
De buslijnen 491 Geel-Westerlo-Blauberg-Aarschot en 492 Turnhout-Geel-Tongerlo-Westerlo-
Blauberg-Aarschot hebben stopplaatsen op de Averbodesesteenweg in Blauberg (Herselt). De afstand 
tussen de bushalte Berkenveld aan huisnummer 56 op de Averbodesesteenweg en de halte Vispoel op 
de Diestsebaan bedraagt ongeveer 1 kilometer. Deze afstand is veel groter dan die tussen de zes goed 
verdeelde stopplaatsen op de Diestsebaan. 
 
Een bijkomende vaststelling is dat er in het deel tussen de bushaltes Berkenveld en Vispoel heel wat 
woningen zijn bijgekomen. Een voorbeeld is de straat Berkenveld, een aftakking van de 
Averbodesesteenweg. Het creëren van een extra halte tussen Berkenveld en Vispoel lijkt noodzakelijk. 
 
1. Erkent de minister de grote afstand tussen de haltes Berkenveld en Vispoel? 
 
2. Werd reeds onderzoek verricht naar de noodzaak van een extra halte tussen beide stopplaatsen? 
 

Welke maatregelen worden in het vooruitzicht gesteld? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 50 van 16 december 2005 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
1.   De afstand tussen de haltes Berkenveld en Vispoel is inderdaad in orde van grootte zoals 

wordt gesteld. Tot op heden ontving De Lijn echter nog geen vraag voor het plaatsen van één 
of meerdere bijkomende halten op dit traject.  

 
2. Op 1 juli 2006 start De Lijn, in het kader van de “Basismobiliteit” met een gewijzigd 

exploitatiepakket op het grondgebied van de gemeenten Herselt, Hulshout, Olen, Westerlo en 
Herentals.   
Aan de hand van de invoering van vier belbussen en de uitbreiding van het geregeld vervoer, 
wordt het bestaande aanbod danig versterkt. 

 
In dat kader worden tevens alle halten in het gebied (en hun ligging) geëvalueerd om na te 
gaan of zij aan de normen van basismobiliteit voldoen. Deze evaluatie, die gebeurt in 
samenwerking met de gemeenten, start begin 2006.  
Op basis van de resultaten zullen, indien noodzakelijk, extra maatregelen worden genomen.  
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 51 
van 20 december 2005 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Openbaar vervoer Brussel   -   Vlaamse financiering 
 
Ter gelegenheid van de academische zitting voor de opening van de nieuwe gebouwen van de 
Vlaamse Gemeenschap te Brussel sprak de voorzitter van het Vlaams Parlement Norbert De Batselier 
zich ervoor uit om vanuit Vlaanderen het Brusselse openbaar vervoer te helpen financieren. Hij stelde 
dat heel wat Vlamingen gebruikmaken van het openbaar vervoer en van de Brusselse wegen en zei dat 
Vlaanderen op termijn bereid is om ruim een kwart van de vervoerskosten in Brussel te betalen. 
 
Zijn er dienaangaande reeds gesprekken aan de gang? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 51 van 20 november 2005 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Voorzitter Norbert De Batselier heeft in zijn slottoespraak naar aanleiding van de officiële opening 
van het nieuwe gebouw van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, gewezen op het 
aandeel (25%) van het openbaar vervoer in de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Hij 
heeft voorgesteld om deze uitgavenpost nader te onderzoeken om een optimaal beheer te vinden en 
eventuele akkoorden met andere overheden te sluiten.   
Er is dus geenszins gezegd dat Vlaanderen bereid is om een kwart van de vervoerskosten in Brussel te 
betalen, wel dat een gedeelte van de kosten voor het vervoer (in het algemeen) toe te schrijven zijn aan 
pendelverkeer (uit Vlaanderen en Wallonië). 
 
Dit is een algemene problematiek eigen aan pendelverkeer die zich ook in andere agglomeraties stelt. 
 
Er zijn geen gesprekken aan de gang of gepland om vanuit Vlaanderen en Wallonië bij te dragen in het 
Brusselse openbaar vervoer. 
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Vraag nr. 53 
van 20 december 2005 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Snelbus Bocholt-Antwerpen   -   Capaciteit 
 
Afgelopen week konden we in de pers vernemen dat de snelbus vanuit Noord-Limburg naar 
Antwerpen (Lijn 68 Bocholt-Antwerpen) te kampen heeft met een ernstig capaciteitsprobleem. De 
buslijn lijkt het slachtoffer te zijn van haar eigen succes. 
 
Vooral in de laatste haltes zijn er problemen met de bediening. De bus zit dan overvol, zodat heel wat 
reizigers geen andere mogelijkheid rest dan wachten op een volgende bus. 
 
In eerste instantie lanceerde De Lijn het plan om de haltes Geel-Oost en Olen-Centrum als 
stopplaatsen te schrappen. Na protest van de reizigers werd deze beslissing echter ingetrokken en werd 
er beslist om maandagochtend en vrijdagavond telkens één extra bus in te leggen. 
 
De laatste weken is echter gebleken dat ook deze capaciteit niet meer volstaat. Opnieuw zijn het de 
laatste haltes Geel-Oost en Olen-Centrum die het zwaarst getroffen worden. 
 
1. Hoeveel bedraagt momenteel de capaciteit van de lijn 68? 
 
2. Hoeveel reizigers maken momenteel per dag en per rit gebruik van de lijn 68? 
 
3. Hoeveel reizigers moeten er gemiddeld aan elke halte geweigerd worden? 
 
4. Hoe zal de minister het capaciteitsprobleem van lijn 68 oplossen? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 53 van 20 december 2005 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1.    Op lijn 68 - uitgezonderd rit 3 en rit 4 - wordt een autocar met 50 zitplaatsen ingezet.  
 De ritten 3 en 4 worden verzekerd met een dubbeldekker, waardoor de capaciteit op die ritten 

verhoogd wordt tot 83 zitplaatsen. 
 
2.   Actuele tellingen op de relevante ritten geven volgende bezetting: 

 
Rit Capaciteit rit gem. aantal 

reizigers 
per rit 

hoogst aantal reizigers 
dat tegelijk op de bus zit 

Rit 1 (50 zitplaatsen) 50 47 
Rit 3 (83 zitplaatsen) 70 62 
Rit 4 (83 zitplaatsen) 60 56 
Rit 8 (50 zitplaatsen) 53 46 
  
 

3.   Het is zeker niet zo dat er aan de haltes van lijn 68 systematisch mensen moeten geweigerd 
worden. 
Sinds het inzetten van een dubbeldekbus op de 2 drukste spitsuurritten van lijn 68, is er geen 
sprake meer van een structureel capaciteitsprobleem. De bezetting wordt strikt opgevolgd via de 
vaste meldkanalen van De Lijn (dispatching, klantendienst en ombudsdienst). Sinds de 
capaciteitsuitbreiding wordt via deze kanalen slechts uitzonderlijk nog een overbezetting gemeld 
(en dit enkel vanaf de halte Olen Centrum). Het gaat hierbij telkens om toevallige situaties 
(dagjesmensen) en niet om een structureel probleem.  

 
4.   Indien er daadwerkelijk overbezettingen vastgesteld worden, dan worden deze steeds met prioriteit 

aangepakt. In het geval van lijn 68 zijn er echter geen recente vaststellingen die wijzen op een 
structureel capaciteitsprobleem.  

 Het inleggen van een bijkomende bus zou nauwelijks te verantwoorden zijn, gezien er momenteel 
voldoende capaciteit is (met uitzondering van de reeds vermelde sporadische gevallen van 
overbezetting ten gevolge van dagjesmensen). 

 De Lijn blijft de situatie echter van nabij opvolgen en van zodra er opnieuw structurele problemen 
dreigen, zullen de nodige maatregelen genomen worden. 
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Vraag nr. 54 
van 20 december 2005 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
NV T-Groep   -   Gedelegeerd bestuurder 
 
Onlangs ontstond een debat, gevolgd door een motie van het parlement, over de cumulatie van niet-
gerechtvaardigde vergoedingen bij VDAB, NV Werkholding, NV T-Groep en andere 
vennootschappen. 
 
De betrokken gedelegeerd bestuurder kondigt nu zijn ontslag aan. 
 
1. Werd reeds een ontslagbrief ontvangen bij NV T-Groep, NV Werkholding, NV Ergoflex? 
 
 Werd de aanvaardingsbeslissing reeds genomen door de raden van bestuur? 
 
2. Betrokkene zegt gewoon bestuurder te willen blijven. Meent de minister dat dit wenselijk is? 
 
 Zo ja, welke vergoeding zal betrokkene dan waar nog verder ontvangen? 
 
3. Welke vergoeding ontving of ontvangt betrokkene voor 2005 bij NV T-Groep, NV Werkholding, 
 NV Ergoflex? 
 
 Wordt een ontslag- of vertrekpremie uitgekeerd en zo ja, welke? 
 
4. Welke vergoeding ontving betrokkene in de jaren 2003, 2004, 2005 via de BVBA Ergonise voor 
 zijn bestuurdersmandaat in de NV Ergoflex? 
 
5. Welke zijn de huidige activiteiten van de NV Ergoflex, opgericht door Werkholding en T-Groep? 
 
 Meent de minister dat het voortbestaan van deze NV zinvol is? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 54 van 20 december 2005 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
1.  Ja, bij alle 3 de instellingen. 
 

Ja.  In de Raad van Bestuur van t-groep NV er de Raad van Bestuur van Ergoflex NV op 8 
december 2005. In de Raad van Bestuur van de NV VSO Werkholding van 14 december 2005. 
 

2. Betrokkene blijft uitsluitend bestuurder bij t-groep NV op uitdrukkelijke vraag van de Raad van 
Bestuur.  Dit lijkt mij, gezien zijn expertise, de juiste beslissing. 
 
De binnen t-groep NV gebruikelijke vergoeding per vergadering, waaraan een lid deelgenomen 
heeft, zijnde 1.300 € / zitting. 
 

3. Als voorzitter T-groep: 178.096,50 € (excl. BTW – niet geïndexeerd) 
 
Als dagelijks bestuurder Werkholding: 59.365,50 € (excl. BTW – niet geïndexeerd) 
 
Voor Ergoflex NV wordt geen vergoeding betaald. 
 
Er wordt geen ontslag- of vertrekpremie uitgekeerd. 
 

4. Geen aangezien dit mandaat onbezoldigd is. 
  

5. Uitzendarbeid in het Vlaamse en Brusselse Gewest. 
 
Dit is een beslissing van de Raad van Bestuur van t-groep NV, gebaseerd op 
marktnoodwendigheden. 
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Vraag nr. 55 
van 22 december 2005 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
De Lijn   -   Berekening reistijden 
 
Chauffeurs van De Lijn worden steeds meer met vertragende elementen geconfronteerd die een impact 
hebben op de duurtijd van een rit tussen punt a en punt b: het verkeer, wegenwerken, uitgevoerde 
wegenwerken,… 
 
Heel wat elementen betreffen externe factoren, waarop De Lijn weinig vat heeft. 
 
Andere (externe) factoren hebben betrekking op de busreiziger zelf, en meer bepaald op de 
dienstverlening naar de reizigers. Van buschauffeurs wordt verwacht dat ze personen met een 
handicap begeleiden bij het op- en afstappen. Oudere reizigers zorgen ook voor een “vertraging”, 
doordat de chauffeur effectief moet wachten met vertrekken tot de reizigers plaatsgenomen hebben in 
de bus. Voor alle duidelijkheid: deze begeleiding en service is uiteraard een vanzelfsprekendheid. 
 
1. Wordt bij de berekening van de duurtijd van een traject met externe factoren (wegenwerken, 

verkeer…) rekening gehouden?  
 
Op welke concrete  manier worden deze in rekening gebracht? 
 

2. Wordt bij de berekening van de duurtijd van een traject rekening gehouden met de oudere 
reizigers en personen met een handicap?  
 
Op welke manier? 
 

3. Worden deze berekeningen in dat opzicht ook periodiek geactualiseerd? 
 
Op welke wijze?  
 
Gebeurt dit per regio? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 55 van 22 december 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1.   Omleidingen van korte duur worden niet expliciet in de dienstregelingen verwerkt. Wel worden 

dienstregelingen steeds dermate opgebouwd dat er na de rit een buffertijd is die gedeeltelijk als 
rusttijd en gedeeltelijk als opvang voor onvoorziene vertragingen functioneert. Omleidingen van 
lange duur resulteren wel in aangepaste dienstregelingen, indien de noodzaak zich daartoe stelt.  

 
Wat verkeer betreft wordt eveneens die buffertijd aangesproken, maar in de dienstregeling wordt 
wel het verschil tussen spits- en daluren expliciet opgenomen. De Hastus-software voorziet 
immers rijtijden opgedeeld in verschillende tijdsblokken die in periodes van hogere en lagere 
verkeersintensiteit lagere dan wel hogere commerciële snelheden handhaven. 

 
2.  Evenals de extra rijtijd t.g.v. verkeersomstandigheden wordt de benodigde halteringstijd per 

periode ingeschat. Zo wordt er 's nachts minder halteertijd gegeven dan overdag, gezien het 
kleinere aantal opstappers in die periode. Het is wel de som van rijtijd en halteertijd die in één keer 
wordt ingegeven in het systeem, dit zijn geen onderscheiden invoerwaarden. 

 
3.   Actualisaties gebeuren systematisch bij de opstart van een project. Bovendien worden opgestarte 

projecten periodiek geëvalueerd, wat ook tot aanpassingen kan leiden. Los van alle projecten 
bestaat steeds de mogelijkheid om lijnen te actualiseren wanneer dit noodzakelijk is (bv. Huidige 
rij- en rusttijdlijnen). 
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Vraag nr. 56 
van 22 december 2005 
van FELIX STRACKX 
 
 
 
Buslijn 830 Tervuren   -   Halte Hulststraat 
 
Buslijn 830 (Groenendaal, Hoeilaart, Overijse, Duisburg, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Sterrebeek, 
Zaventem, Machelen, Melsbroek) is in exploitatie sinds 1 maart 2004. De lengte van het traject is 37 
km en de duur ervan 65 minuten. 
 
Op 25 juni 2005 vroeg De Lijn advies aan gemeentebesturen met betrekking tot de evaluatie van de 
nieuwe buslijn 830. 
 
In Tervuren (Duisburg, Hulststraat) maakte een inwoonster er bezwaar tegen dat de bus door haar 
straat reed en ze vroeg samen met een dertigtal inwoners een wijziging van het traject. Het college van 
burgemeester en schepenen ging hierop in en de schepen van Mobiliteit adviseerde De Lijn op 9 
augustus 2005 het traject te wijzigen en de bushalte in de Hulststraat af te schaffen. Dit gebeurde ook 
vanaf 1 september 2005. 
 
De buurtbewoners die achter het busproject stonden, vernamen pas omstreeks 27 augustus bij middel 
van een bericht aan de bushalte deze voor hen nefaste beslissing. Een petitie met 200 
protesthandtekeningen tegen de afschaffing van de bushalte en wijziging van het traject werden aan 
het gemeentebestuur en De Lijn bezorgd, maar bleef zonder gevolg. Sommigen onder hen zijn nu 
verplicht meer dan 1200 meter te stappen naar de nieuwe bushalte in plaats van 600 meter vroeger in 
de Hulstsraat in Duisburg. Voor bejaarden van 80+ niet haalbaar en zelfs de ouders van schoolgaande 
jeugd zien het niet zitten en gebruiken opnieuw de auto. 
 
We spreken hier over een geïsoleerde wijk. Voor talrijke mensen was de bus en de nabijheid van de 
bushalte een geschenk uit de hemel. Met uitzondering van een kleine groep die (nog) geen gebruik 
maakt van de bus maar zich per auto verplaatst, werd er dus met enthousiasme gereageerd. 
 
Met uitzondering van Duisburg (Tervuren) werden er nergens wijzigingen aan het traject uitgevoerd. 
In Duisburg loopt de bus geen vertraging op, wel in Zaventem. Niemand stoort zich hieraan. Toch is 
het argument van De Lijn om het traject in Tervuren te wijzigen 1 minuut tijdswinst. Ook andere 
redenen zoals de staat van het wegdek, gaan niet op. Dit werd immers pas hernieuwd in 2002 
(Deromstraat). Duidelijk werd hier het algemeen belang genegeerd ten voordele van particuliere 
belangen. 
1. 
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Wat is de werkelijke reden van de afschaffing door De Lijn van de bushalte in de Hulststraat in 
Duisburg? 

 
2. Waarom heeft De Lijn geen gevolg gegeven aan de petitie met 200 protesthandtekeningen tegen 

de afschaffing van de bushalte en wijziging van het traject? 
 
3. Welke stappen kunnen burgers ondernemen om een bushalte aan te vragen of te verkrijgen op een 

bepaalde plaats? 
 
4. Heeft het gemeentebestuur hier gehandeld in overeenstemming met artikel 3 van het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat bepaalt: “De gemeenten verzekeren een burgernabije, 
democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Ze 
betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur?” 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 56 van 20 december 2005 
van FELIX STRACKX 
 
 
 
1.  De Openbaar Vervoercommissie heeft op 22 juni 2005 het voorstel goedgekeurd om de reisweg 

van lijn 830 in Duisburg te wijzigen. De beslissing om de halte “Hulsstraat” niet meer te bedienen 
werd genomen in het kader van de aanzienlijke vertragingen op lijn 830. Deze maatregel is 
noodzakelijk om de betrouwbaarheid van lijn 830 te verhogen. 

 
2.  Na het ontvangen van de petitie heeft De Lijn overleg gepleegd met het gemeentebestuur van 

Tervuren. 
 
3.  Om een bushalte aan te vragen of te verkrijgen op een bepaalde plaats kunnen burgers altijd een 

vraag indienen bij De Lijn. De Lijn zal dan onderzoeken of het inplanten van een bijkomende 
halte opportuun is. Hierbij wordt een afweging gemaakt waarbij ondermeer rekening wordt 
gehouden met volgende criteria: normen decreet basismobiliteit, afstand tussen opeenvolgende 
haltes, commerciële snelheid, veiligheid, potentieel aan reizigers, … wanneer De Lijn een halte 
wil inplanten, wordt het akkoord van de wegbeheerder gevraagd.  

 
4.   Als minister van Mobiliteit kan ik niet oordelen over de uitoefening van de gemeentelijke 

bevoegdheden.  De Lijn heeft de gemeente voldoende betrokken bij het bepalen van de reisweg 
van lijn 830. 
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Vraag nr. 57 
van 6 januari 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Bussen en trams De Lijn   -  Ruitreclame 
 
Sinds meer dan een jaar is het verboden reclame aan te brengen op de ruiten van tram en bus.  
(Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatie en tarieven van de VVM van 14 mei 
2004. Artikel 38…Om de reizigers een uitstekend zicht te bieden, is het verboden om reclame of 
berichten op de ruiten van de voertuigen van de VVM aan te brengen. Artikel 91…Met betrekking tot 
de lopende overeenkomsten betreffende het aanbrengen van reclame of berichten op de voertuigen van 
de VVM, treedt artikel 38, derde lid, in werking bij het verlengen of vernieuwen van de 
overeenkomsten - Belgisch Staatsblad van 20 juli 2004) 
 
Ook al is het gebruikte procédé lichtdoorlatend, het blijft storend voor de reiziger. 
 
Aangezien er nog bussen en trams rondrijden met deze storende ruitenreclame, vermoed ik dat er nog 
lopende overeenkomsten zijn. 
 
Belangrijk is dat de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) de reclamewerving niet zelf in handen 
heeft, maar ze heeft toevertrouwd aan Streep NV. Het verbod zou dus ook moeten gelden voor Streep 
NV. Evenwel werft Streep NV via haar website nog expliciet ruitenreclame en biedt ze nieuwe 
contracten aan. 
 
1. Hoeveel contracten voor ruitenreclame waren lopende voor de voertuigen van De Lijn op het 

ogenblik van het verbod en zijn tot op vandaag lopende? 
 
2. Acht de minister het geoorloofd dat Streep NV nog nieuwe contracten aanbiedt voor 

ruitenreclame op bussen en trams van De Lijn? Overweegt de minister hier stappen? 
 
3. Hoeveel contracten werden na het verbod nog afgesloten door Streep NV voor ruitenreclame op 

bussen en trams van De Lijn? 
 
4. Aangezien Streep NV enkel reclame werft voor de voertuigen van De Lijn en ruitenreclame 

verboden is, wie is dan het doelpubliek voor deze reclame op de website van Streep NV? 
 
5. Werd over deze materie onderhandeld met de andere gewesten? 
 

Geldt het verbod op ruitenreclame ook bij de TEC en de MIVB? 
 
6. Acht de minister het niet aangewezen, om misbruiken tegen te gaan, dat de VVM de 

reclamewerving in eigen handen zou nemen? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 57 van 6 januari 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Artikel 91 van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de 
tarieven van de VVM voorziet een uitzondering op artikel 38 dat het aanbrengen van reclame op de 
ruiten van trams en bussen verbiedt. Het artikel 91 treedt voor de lopende overeenkomsten betreffende 
het aanbrengen van reclame of berichten op de voertuigen van de VVM pas in werking bij het 
verlengen of vernieuwen van deze overeenkomsten. 
 
1. De Vlaamse Vervoermaatschappij heeft ter zake slechts één enkele overeenkomst, nl. deze van 

4 september 1992 met de N.V. STREEP, die een einde neemt op 31 augustus 2006. Dit contract is 
op dit moment nog steeds lopende. 

 
2. De N.V. Streep verkoopt nog steeds ruitreclame aangezien het lopende contract nog steeds geldt. 

Vanaf 1 september 2006 zal ruitreclame niet meer mogelijk zijn. 
 
3. Aangezien ruitreclame volgens het lopende contract nog mag, zijn er geen contracten afgesloten 

die in strijd zijn met het besluit van 14 mei 2004. 
 
4. zie 2 
 
5. Op de voertuigen van de TEC en van de MIVB geldt geen verbod op ruitenreclame. 
 
6. Van zodra het contract met Streep ten einde loopt (31 augustus 2006), zullen er geen nieuwe 

contracten met ruitreclame afgesloten worden. 
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Vraag nr. 58 
van 11 januari 2006 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
Regeringscommissarissen   -   Aanstelling, taakuitoefening, verloning 
 
In het kader van de interpellaties over de Limburgse Reconversiemaatschappij bleek dat de 
regeringscommissaris aldaar zijn taak als regeringscommissaris combineerde met een betrekking als 
parlementair secretaris van de VLD, die hem uiteraard vrijwel volledig in beslag nam.  
 
Volgens een toelichting door minister Van Mechelen is dit veeleer regel dan uitzondering en heeft de 
meerderheid van de regeringscommissarissen een dergelijke cumul met een politieke taak – wat 
vragen doet rijzen over objectiviteit, bekwaamheid en hoeveelheid uren die aan de taak als 
regeringscommissaris besteed wordt, en dus globaal over de inhoud van het ambt 
“regeringscommissaris”. 
 
Daarom graag deze vragen. 
 
1. Welke regeringscommissarissen zijn werkzaam in diensten of instellingen onder de bevoegdheid 

van de minister? Graag een lijst met naam en functie. 
 
2. Welke regeringscommissarissen heeft de minister daarbij sedert het begin van de legislatuur zelf 

benoemd? Op basis van welke criteria zijn de door de minister benoemde 
regeringscommissarissen uitgezocht, en volgens welke procedure? 

 
3. Hoeveel uur per week besteden de regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister 

aan de uitvoering van hun taak als regeringscommissaris? Graag een aanduiding per 
regeringscommissaris. 

 
Is dit naar de mening van de minister voldoende om hun controletaak ernstig in te vullen? 

 
4. Welke regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister combineren hun taak met een 

andere taak als parlementair medewerker, kabinetslid, regeringscommissaris in een andere 
instelling, burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, deputé, provincieraadslid, ambtenaar of nog 
een andere functie in overheidsdienst? Graag een overzicht.  

 
Meent de minister dat deze cumuls hen toelaten de taak als regeringscommissaris afdoende uit te 
oefenen? 

 
5. Welke verloning en welke materiële voordelen genieten de regeringscommissarissen onder 

bevoegdheid van de minister? 
 

Beschikken zij op kosten van de overheid of van de betrokken instelling over een dienstwagen, 
een kredietkaart, een mobiele telefoon, informaticatoestellen, of andere voordelen? 
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Op welke begrotingscodes worden deze kosten verrekend? 

 
6. Dienen de regeringscommissarissen onder bevoegdheid van de minister te beschikken over een 

diploma dat aantoont dat zij kennis hebben van boekhouding, accountancy en wetgeving zoals die 
op de overheidsopdrachten? 

 
Zo neen, meent de minister niet dat dit noodzakelijk is om afdoende toezicht te garanderen? 

 
7. Op welke wijze brengen de regeringscommissarissen bij de minister verslag uit, en op welke wijze 

oefent de minister toezicht uit op hun activiteiten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 27, Moerman nr. 33, Vanden- 
 broucke nr. 61, Vervotte nr. 72, Van Mechelen nr. 65, Anciaux nr. 38, Bourgeois nr. 37, Peeters 

nr. 210, Keulen nr. 64, Van Brempt nr. 58). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 58 van 11 januari 2006 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van 
Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 59 
van 11 januari 2006 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Bestemmingsborden De Lijn   -   Taalgebruik 
 
In antwoord op eerdere vragen in verband met de toepassing van de taalwetgeving op de 
bestemmingsopschriften van De Lijn, liet de minister weten dat “op termijn een GPS-systeem zal 
ingevoerd worden waardoor het mogelijk zal worden om de bestemmingsfilms automatisch te 
wijzigen bij het overschrijden van de gewestgrens.” Het GPS-systeem is intussen wel al ingevoerd, 
maar de technologie staat nog niet op punt, verklaarde zij ook. 
 
De minister verwees eveneens naar het geringe aantal klachten bij de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht (VCT) over de overtreding van de taalwet én naar het feit dat de meeste van deze 
klachten ongegrond bleken. 
 
De directeur van De Lijn Vlaams-Brabant zegt ook zich strikt aan de taalwetgeving én aan de 
uitspraken van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht te houden. 
 
Intussen deed de VCT op 16 november 2005 uitspraak over het feit dat op het grondgebied van 
Vlaamse gemeenten bussen rijden met alternerend de bestemmingsaanduiding “Bruxelles-Nord” en 
“Brussel-Noord” en stelt daarbij het volgende: “de VCT is daarbij van oordeel dat de afwisselende 
aanduiding Brussel-Noord – Bruxelles-Nord niet strijdig is met de gecoördineerde taalwetten, wanneer 
deze bussen zich bevinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of dat van een 
randgemeente. Zij is evenwel van oordeel dat het technisch mogelijk moet zijn de alternerende 
Nederlands-Franse aanduiding op het grondgebied van de homogeen Nederlandstalige gemeenten te 
vervangen door de uitsluitend in het Nederlands gestelde aanduiding “Brussel-Noord” en oordeelt dan 
ook dat, wat dit betreft, de klachten ontvankelijk zijn en gegrond”. 
 
Mijn vragen zijn dan ook zeer eenvoudig. 
 
1. Heeft de minister kennis van deze uitspraak van de VCT? 
 
2. Welke maatregelen heeft de minister intussen genomen (naast de reeds lang aangekondigde 

invoering van het GPS-systeem) om de aanduidingen uitsluitend in het Nederlands te laten 
gebeuren op Vlaams grondgebied? 

 
3. Zijn er reeds concrete afspraken gemaakt met De Lijn om bovenvermelde uitspraak toe te passen? 

Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 59 van 11 januari 2006 
van AN MICHIELS 
 
 
 
1. Ja, deze uitspraak van de VCT, Nederlandse afdeling, is mij bekend. 
 
2. De Vlaamse Vervoermaatschappij heeft zich steeds aan de wetgeving op het gebruik der talen in 

bestuurszaken gehouden en de adviezen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht daaromtrent 
gerespecteerd. 
Vanzelfsprekend zal ook het advies 37.134 van 17 november 2005 gerespecteerd worden. 
De Lijn onderzoekt inderdaad de mogelijkheden om voor de toekomst de taal van de 
bestemmingsfilms automatisch aan te passen door middel van een GPS-systeem. 
Een dergelijk automatisch systeem zal een aanzienlijke investering vragen. Bovendien is het 
technisch niet eenvoudig en vlug te realiseren en dient het deel uit te maken van een geheel van 
informaticatoepassingen aan boord van de voertuigen. Om alvast tegemoet te komen aan het 
advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht zal De Lijn zo vlug als technisch mogelijk de 
taal van de elektronische filmaanduidingen voorlopig manueel aanpassen aan het taalregime van 
iedere gemeente. 
 

3. De nodige afspraken zijn met De Lijn gemaakt. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 60 
van 11 januari 2006 
van GILBERT BOSSUYT 
 
 
 
Onderzoek naar verplaatsingsgedrag   -   Samenwerking met Frankrijk 
 
Al ruim dertig jaar voeren de Franse autoriteiten grootschalige onderzoeken uit naar het 
verplaatsingsgedrag van gezinnen: de zogenaamde “enquêtes ménages déplacements”. 
 
Omwille van de specifieke grensoverschrijdende mobiliteitsproblemen binnen de Rijselse metropool 
zal de Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) een budget van 40.000 euro vrijmaken om 
eveneens onderzoek te doen naar het mobiliteitsgedrag van Vlaamse gezinnen uit de grensstreek 
(Menen, Wervik en Wevelgem). Een 450-tal gezinnen zal ondervraagd worden. 
 
De methodiek van het onderzoek stemt sterk overeen met die van de Vlaamse onderzoeken naar 
verplaatsingsgedrag. 
 
1. Is de minister op de hoogte van deze onderzoeken? 
 
2. Is de Vlaamse administratie om medewerking verzocht aan deze Franse onderzoeken naar 

verplaatsingsgedrag? 
 
3. Wordt er onderzocht of de Vlaamse administratie deze onderzoeken kan begeleiden? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 60 van 11 januari 2006 
van GILBERT BOSSUYT 
 
 
 
1. Ik ben inderdaad op de hoogte van dergelijke onderzoeken. De “enquêtes ménages déplacements” 

zijn onderzoeken, die op al dan niet regelmatige basis in de verschillende Franse stedelijke 
agglomeraties worden uitgevoerd volgens een uniforme methodiek. Voor de Rijselse metropool 
zijn er reeds meerdere van dergelijke onderzoek uitgevoerd. 

 
2. De Vlaamse administratie werd om medewerking verzocht. Er is daarna enig overleg op 

inhoudelijke vlak geweest tussen de administratie en mijn kabinet. Dit overleg heeft geleid tot het 
besluit om geen onderzoek volgens de Franse methodiek in Vlaanderen uit te voeren: 

• De beperkte aanpak van het Franse onderzoek geeft een onvoldoende en éénzijdig 
inzicht in de betreffende verplaatsingsstromen omdat uitsluitend de bewoners van het 
grensgebied in het onderzoek zijn opgenomen. 

• De Franse bevragingsmethodiek is volledig anders dan de methodiek die gevolgd wordt 
in Vlaanderen. Daardoor zijn de resultaten met de twee methodieken niet meer 
vergelijkbaar en is het resultaat van het onderzoek van de LMCU moeilijk te vergelijken 
met de onderzoeken in Vlaanderen.  

• De beperkte financiële middelen voor dit soort van surveys worden bovendien beter 
prioritair aangewend voor het onderzoek verplaatsingsgedrag op Vlaams niveau. Uit het 
overleg met de LMCU bleek immers dat deze voldoende budget gereserveerd had om 
het onderzoek bij Vlaamse gezinnen in de grensstreek uit te voeren.  

• Ook bleek dat assistentie bij de steekproeftrekking van de 450 gezinnen vanuit 
Vlaanderen niet nodig was. 

 
3. Er wordt op dit ogenblik nog wel onderzocht op welke wijze de Vlaamse administratie bij het 

uitvoeren van deze onderzoeken kan betrokken blijven en of de begeleiding van de Vlaamse 
grensstreek alleen voldoende is.  
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 61 
van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Communicatie en informatie   -   Visie en initiatieven 
 
Communicatie, informatie en reclame zijn drie dragers die van belang zijn bij het ontwikkelen van 
beleid en activiteiten van de eigen administraties of van de Vlaamse openbare instellingen (VOI) die 
onder de bevoegdheid van de minister vallen (hetzij als VOI, hetzij als EVA of IVA). 
 
Mijn inziens ontbreekt het de Vlaamse overheid aan eenduidige communicatie. Er zijn blijkbaar ook 
geen algemene richtlijnen wat de communicatie betreft (bv. vanuit de administratie). 
 
Daarbuiten voeren de VOI’s en/of de EVA’s (extern verzelfstandigd agentschap) en IVA’s (intern 
verzelfstandigd agentschap) een eigen communicatie zonder dat men kan zeggen welke minimale 
vereisten men terzake kan stellen. 
 
Men kan zich dan ook de vraag stellen in hoeverre de overheid zelf informatie aanvraagt, aanmaakt en 
verspreidt en in hoeverre ze een aantal zaken uitbesteedt. 
 
Dezelfde vraag kan men stellen m.b.t. de VOI’s c.q. EVA’s en IVA’s. 
 
1. Welke visie bestaat er binnen de bevoegdheden van de minister inzake communicatie, informatie 

en reclame? 
 
2. Welke nota’s liggen hieraan ten grondslag? Graag afschrift hiervan. 
 
3. Welke activiteiten verricht(en) het departement(en) zelf via welke kanalen inzake communicatie, 

informatie en reclame m.b.t. de bevoegdheden van de minister? 
 
4. Graag een overzicht sinds 2000 inzake deze activiteiten en de daaraan gekoppelde personeelsinzet 

en werkingskosten en/of investeringen. 
 
5. Welke activiteiten zijn inzake communicatie, informatie, reclame en de daaraan gekoppelde 

adviezen uitbesteed aan derden sinds 2000? 
 
6. Op welke wijze is dit aanbesteed? Wie waren de deelnemers aan deze aanbestedingen? Wie kreeg 

welke opdrachten voor welke prijs toegewezen? 
 
7. Werd hieraan gekoppeld onderzoek gedaan naar de effecten van de ingezette middelen? 
 

Wie heeft dit onderzoek gedaan, voor welk bedrag? 
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8. Zelfde vraagstelling (vragen 1, 2 en 3) voor de Vlaamse openbare instellingen c.q. EVA’s en 
IVA’s die onder de bevoegdheid van de minister vallen. 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 28, Moerman nr. 34, 

Vandenbroucke nr. 63, Vervotte nr. 73, Van Mechelen nr. 67, Anciaux nr. 39, Bourgeois nr. 38, 
Peeters nr. 212, Keulen nr. 65, Van Brempt nr. 61). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 61 van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Yves Leterme, Vlaams minister-president. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 62 
van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Vlaamse overheid   -   Audits en beheersovereenkomsten 
 
Transparantie in het dagelijks beleid is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de 
administratie, maar ook van de instellingen die voorlopig nog als Vlaamse openbare instelling worden 
betiteld. 
 
Duidelijke afspraken over welke processen en procedures er worden gevolgd of moeten worden 
gevolgd, zijn voor alle medewerkers van elk niveau belangrijk, ongeacht wat de inhoud is van de 
activiteit die uitgeoefend wordt. 
Verder is ook van belang dat men kan uitgaan van de nodige integriteit, de juiste informatie en de 
meest recente informatie over de dossiers die lopende zijn of uitgevoerd zijn. 
Beheersovereenkomsten zijn daarnaast een ander belangrijk onderdeel om te controleren of de 
desbetreffende instellingen en administraties hun taken uitvoeren zoals overeengekomen en de 
ministers hun verplichtingen nakomen ten opzichte van de administraties en instellingen. 
 
In Nederland bestaat terzake een Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en ook het zogenaamde 
Integriteitsprotocol. 
 
Vlaanderen heeft daaraan ook behoefte, ook al bestaat er sinds 1991 een Raad voor de Mededinging. 
 
De oprichting van de Interne Audit binnen de Vlaamse administratie is een goede stap in de richting 
van een transparant beleid. 
 
1. Hoe vaak hebben de administraties en de instellingen binnen de bevoegdheid van de minister reeds 

een beroep gedaan op de Raad voor de Mededinging in verband met werken, diensten en 
leveringen sinds 2000? 

 
2. Over welke dossiers ging het? 
 
3. Welk gevolg is gegeven aan de opmerkingen van de Raad voor de Mededinging? 
 
4. Welke audits zijn sinds het jaar 2000 reeds uitgevoerd in opdracht van wie en met welke 

motivering? 
 
5. Werden deze audits toegewezen na marktbevraging? Door wie werden deze audits uitgevoerd? 
 

Wat was de kostprijs ervan? 
 
6. Welke audits zijn intern reeds uitgevoerd door de Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap? 
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7. Welke criteria worden gehanteerd om audits door de Interne Audit te laten uitvoeren? 
 
8. Van welke uitgevoerde opdrachten voor audits zijn de resultaten nog niet vrijgegeven? 
 
9. Welke gevolgen werden er tot op heden gegeven aan alle uitgevoerde audits? 
 

Welk systeem van opvolging bestaat er voor de aanbevelingen die voortvloeien uit de 
verschillende audits? 

 
10. Zijn er ook forensische audits uitgevoerd bij enerzijds de administratie en anderzijds de 

instellingen die onder de bevoegdheid van de minister vallen? 
 
11. Welke beheersovereenkomsten zijn tot op heden afgesloten met welke instellingen? 
 
12. Welke beheersovereenkomsten heeft de minister tot op heden voorgelegd aan het Vlaams 

Parlement? 
 
13. Welke uitvoering denkt de minister te geven aan de bepaling in het kaderdecreet BBB (Beter 

Bestuurlijk Beleid) dat een beheersovereenkomst eerst wordt voorgelegd aan het Vlaams 
Parlement? 

 
14. Geldt dit laatste ook voor alle beheersovereenkomsten die afgesloten worden met NV’s van 

publiek en privaat recht waarin de overheid aandelen heeft? 
 

Welke zijn dat dan?  
 
 Waar zijn deze beheersovereenkomsten raadpleegbaar in kader van de transparantie? 
 
15. Zijn er reeds integriteitsprotocollen afgesloten binnen de administraties of instellingen die onder 

de bevoegdheid van de minister vallen? 
 

N.B.  Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 29, Moerman nr. 35, 
Vandenbroucke nr. 64, Vervotte nr. 74, Van Mechelen nr. 68, Anciaux nr. 40, Bourgeois nr. 39, 
Peeters nr. 213, Keulen nr. 66, Van Brempt nr. 62). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 62 van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Yves Leterme, Vlaams minister-president. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 63 
van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Steden en gemeenten   -   Ondersteuningsbeleid 
 
Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de investeringspolitiek van de regering vooral gericht 
is op de (13) steden (Oostende, Brugge, Roeselare, Kortrijk, Aalst, Sint-Niklaas, Leuven, Hasselt, 
Genk, Mechelen en Turnhout) en de grootsteden (Antwerpen en Gent). 
 
Er worden allerlei initiatieven genomen die met name deze steden extra middelen geven op meerdere 
terreinen. 
 
Een goede zaak, zolang er ook voldoende aandacht is voor de kleinere gemeenten. Net daar ontbreekt 
het vaak aan. 
 
- Planlasten zijn voor kleine gemeenten nochtans van hetzelfde kaliber als voor de grote steden. 
- Werkloosheid is voor de inwoner van een kleine gemeente, in verhouding, een even groot 

probleem als voor de stadsbewoner. 
- De uitbouw van culturele infrastructuur op schaal van een kleine gemeente is even hard nodig als 

voor een grootstad. 
- Het Stedenfonds is er enkel voor beperkt aantal steden. 
- De ontwikkeling van een buurtwinkel lijkt tegenwoordig zelfs de grote multinationals ten goede te 

komen. Ook zij ontwikkelen immers systemen van buurtwinkels. 
 
… 
 
Dit zijn enkele stellingen die genoegzaam bekend zijn. 
 
Het lijkt in dit verband nuttig de vergelijking te maken van de inspanningen die geleverd worden door 
de respectieve ministers inzake betoelaging, subsidies, enzovoort, voor de grote steden enerzijds en 
voor de overige gemeenten in Vlaanderen anderzijds. 
 
1. Welk specifiek beleid voeren de administraties onder de bevoegdheid van de minister sinds 2000 

ten behoeve van de dertien steden en de grootsteden Gent en Antwerpen enerzijds, en ten behoeve 
van de overige gemeenten in Vlaanderen anderzijds? 

 
2. Welke specifieke kredieten werden binnen de bevoegdheden van de minister reeds aangewend 

voor de dertien steden en de grootsteden Antwerpen en Gent enerzijds, en voor de overige 
gemeenten anderzijds? 

 
3. Welke specifieke projecten worden betoelaagd ten behoeve van de dertien steden en de 

grootsteden Antwerpen en Gent enerzijds, en ten behoeve van de overige gemeenten anderzijds? 
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4. Zijn er objectieve criteria op basis waarvan gemeenten in Vlaanderen ondersteund worden? Zo ja, 
welke? 

 
5. Zijn er objectieve criteria op basis waarvan de dertien steden en de grootsteden Antwerpen en 

Gent extra ondersteund worden? Zo ja, welke? 
 
6. Welke fondsen bestaan er in die zin binnen de bevoegdheden van de minster en op welke wijze 

worden deze fondsen verdeeld? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 30, Moerman nr. 36, 

Vandenbroucke nr. 65, Vervotte nr. 75, Van Mechelen nr. 69, Anciaux nr. 41, Bourgeois nr. 40, 
Peeters nr. 214, Keulen nr. 67, Van Brempt nr. 63). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 63 van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Marino Keulen, Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur, Wonen en Inburgering. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 64 
van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Haven Antwerpen   -   Knelpunten 
 
Onlangs bracht de Commissie voor Openbare Werken een bezoek aan de haven van Antwerpen. 
 
Tijdens dit bezoek werden een aantal terechte opmerkingen gemaakt over bewegwijzering, ontsluiting, 
verkeersonveilige kruispunten, beïnvloeding van de “modal split”, binnenvaart, … 
 
- De bewegwijzering naar het Deurganckdok is niet optimaal. 
 
- De ontsluiting aan landzijde is slecht. Het invoegen, namelijk ter hoogte van gate-out aan de 

HNN/PSA Deurganckdok terminal, leidt momenteel tot een gevaarlijke situatie. De aanleg van een 
grote rotonde kan dit oplossen en in een eerste fase tegemoetkomen aan het streven naar een 
vlotter en veiligere verkeersafwikkeling. Ook de stremmingen op de bestaande zwevende rotonde 
tussen de Beveren-tunnel en de Liefkenshoektunnel vereisen extra aandacht en vragen om een 
oplossing. 

 
- Wegwerken van de zwarte punten op de Noorderlaan en de Scheldelaan. 
 
- Inspanningen modal shift: 

 
de vraag is of de Vlaamse Overheid er zal in slagen de vooropgestelde termijnen van 
ingebruikname – 2011 voor de Liefkenshoekspoortunnel en 2015 voor de tweede spoortoegang – 
te halen; verder studiewerk naar de reële behoeften over het ganse traject van het Albertkanaal, dit 
naast de uitvoering van de werken tussen Antwerpen en Wijnegem in kader van o.m. de opdracht 
aan de BAM; tot slot uiteraard de uitvoering van de Oosterweelverbinding. 

 
1) a) Welke studie ligt ten grondslag aan de bewegwijzering van het Deurganckdok? 
 

b) Door wie werd deze signalisatiestudie uitgevoerd? 
 

c) Welk bedrag werd er tot op heden reeds geïnvesteerd in signalisatie voor het Deurganckdok? 
 

d) Wat zijn de vooruitzichten voor de signalisatie? Welke kredieten zijn er uitgetrokken? 
 

e) Welke aanbestedingen hebben hiervoor reeds plaatsgevonden of voor wanneer zijn deze 
gepland? 
 

f) Is er structureel overleg met de havendiensten en met de gebruikers van de haven over deze 
signalisatie? 
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2. Wat is er opgenomen in de huidige driejarenprogramma’s voor de ontsluiting van het Deurganck-
dok op een verkeersveilige wijze? 
 

3. Welke maatregelen neemt de minister om een oplossing te bieden aan de verkeersonveilige situatie 
ter hoogte van de gate-out aan de HNN/PSA Deurganckdok-terminal? 
 

4. Is er terzake op korte termijn een grote rotonde gepland? 
 

5. Hoe denkt men de stremmingen op de zwevende rotonde tussen beide tunnels te ondervangen? 
 

6. Zijn de zwarte punten op de Noorderlaan en de Scheldelaan opgenomen in het programma “zwarte 
punten”? Welke projecten zijn voor wanneer gepland en voor welk bedrag? 
 

7. Welke inspanningen worden er verder gedaan om de “modal shift” te beïnvloeden? 
 
a) Is de ingebruikname van de Liefkenshoekspoortunnel een zekerheid tegen 2011? 

 
 Over welke elementen beschikt de minister om deze datum al dan niet voorop te stellen? 
 

b) Is de minister ook overtuigd van de einddatum 2015 m.b.t. de tweede spoortoegang tot de 
haven? 

 
 Over welke elementen beschikt de minister om deze datum al dan niet voorop te stellen en  welke 
inspanningen doet de minister in deze? 
 

8. a) Wat is de juiste planning van de werken Wijnegem - Antwerpen op het Albertkanaal? 
  
b) En welke globale visie ligt ter grondslag aan de verdere ontwikkeling van het Albertkanaal op 

  vlak van doorvaarhoogte, aantal te stapelen containers, langertermijnvisie op het Albertkanaal 
  met de daaraan te koppelen investeringen?  
 

c) Wordt behalve de werken van BAM in Antwerpen voor de rest van de werken ook gedacht 
 aan alternatieve financiering? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 215) en Van Brempt (nr.64). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 64 van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 65 
van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
LISOM-studie “Stimuli”   -   Opvolging 
 
Er worden met de regelmaat van de klok studies besteld over allerlei materies die onder de 
bevoegdheden van de Vlaamse Regering vallen. 
 
Met meer dan gewone aandacht volg ik de resultaten van de studies die door Lisom (Limburgse 
Strategische Ontwikkelingsmaatschappij) werden uitbesteed. 
 
Hiervoor verwijs ik graag naar het zeer heldere antwoord op schriftelijke vraag nr. 155 van 17 juni 
2005 door minister Dirk Van Mechelen. 
 
Er rijzen de nodige vragen m.b.t. de bruikbaarheid, de verdere opvolging en de implementatie van 
deze studies. 
 
1. In hoeverre is het mobiliteitsonderzoek “Stimuli” waarvan sprake in bovenvermeld antwoord, de 

minister bekend? 
 

2. In hoeverre is deze studie openbaar? 
 

3. Wat is er tot op heden met deze studie gebeurd? 
 
4. Welke opvolgingsstructuur is hieraan gegeven? 

 
Is er hieromtrent een werk- of stuurgroep actief? 
 

5. Vertaalden de resultaten van deze studie zich reeds in concrete investeringsbedragen, hetzij via 
eigen begroting, hetzij via begroting van andere ministers, van De Lijn of van de NMBS? 
 

6. Is deze studie al onderwerp geweest in het overleg van het Executief Comité van de Ministers van 
Mobiliteit? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 65 van 11 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. Het Stimuli-rapport is mij bekend. 
 
 Vanuit de vaststelling dat de betekenis van het spoorvervoer in Limburg zowel op het gebied van 

reizigers- als goederenverkeer vrij beperkt is door een duidelijk gebrek aan kwaliteit en gelet op de 
rol die het spoor, en bij uitbreiding het ganse openbaar vervoer, dient te spelen om een duurzame 
mobiliteit in Vlaanderen te ontwikkelen, besliste de Vlaamse regering begin 2002 om aan LRM 
(Limburgse Reconversie Maatschappij) een studie over de uitbouw van het spoorwegennet in 
Limburg toe te vertrouwen. Deze studie moest concrete aanbevelingen bevatten voor de 
kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van de spoorwegen en het openbaar vervoer in Limburg. 
Hierbij is er tevens aandacht te besteden aan de grensoverschrijdende verbindingen met 
omliggende centra en regio’s. 

 Na een prijsvraag is de studie opgedragen aan een tijdelijke vereniging met als leden Holland 
Railconsult en TRITEL. Als onderaannemers werkten mee AGV en a&s management. De studie 
werd uitgevoerd in een intensieve samenwerking tussen de opdrachtgever LRM, de leden van de 
projectgroep en de opdrachtnemers. 

 
2. Aangezien de studieresultaten werden meegedeeld aan de Vlaamse regering zijn deze resultaten 

openbaar. 
 
3. De Lijn heeft verschillende belangrijke elementen uit deze studie in een of andere vorm 

meegenomen in de uitwerking van haar Spartacusplan. Uiteraard is daarbij de nadruk meer komen 
te liggen bij de lichtere vormen van openbaar vervoer. 

 
4. Er is geen specifieke opvolgingsstructuur actief m.b.t. de Stimuli-studie zelf.  
 
5. Wat betreft spoorlijn 20 komt de Vlaamse regering tussen voor een bedrag van 1.486.932,50 euro 

in de reactivering van het gedeelte Lanaken-Maastricht. Wat de andere projecten betreft is het 
wachten op de operationalisering van het Spartacusplan. 

 
6. De Stimuli-studie is niet voorgelegd aan het Executief Comité van de Ministers van Mobiliteit 

(ECMM), aangezien zij niet direct heeft geleid tot concrete vragen inzake het investeringsplan van 
de NMBS. Dat laatste is de concrete taak van het ECMM. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 66 
van 13 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Verkeersongevallenstatistieken   -   Stand van zaken 
 
Op 23 november 2004 stelde ik de minister een vraag over “verkeersstatistiek, ongevallencijfers en de 
rol van de Vlaamse Overheid” (vraag nr. 33, Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 9 van 11 maart 
2005, blz. 708). 
 
De minister antwoordde toen onder meer dat “vermits de afdeling Planning en Statistiek vertrouwd is 
met het inzamelen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens, zal onderzocht worden in hoeverre 
deze administratie kan ingeschakeld worden voor het verzamelen en beschikbaar stellen van de 
ongevallengegevens”. 
 
Verder werd de vraag gesteld of er een protocol bestaat tussen de federale instellingen en onze 
Vlaamse administratie. Uit het antwoord bleek dat dit niet het geval was. 
 
Verder antwoordde de minister ook dat de inspanningen en samenwerking met de lokale politiezones 
als zeer positief geëvalueerd werden. 
 
Met het oog op een actuele stand van zaken, kreeg ik van de minister graag een antwoord op volgende 
vragen. 
 
1. Welke concrete stappen zijn er reeds ondernomen om, conform het antwoord van de minister op 

vraag 33 van 23 november 2004, de afdeling Planning en Statistiek in te schakelen in het 
verzamelen en beschikbaar stellen van ongevallengegevens? 

 
2. Is er verder onderhandeld tussen een aantal federale instellingen en de Vlaamse administratie 

inzake het bespreken van ongevallencijfers en de opvolging terzake? 
 
3. De inspanningen en samenwerking met de lokale politiezones wordt als zeer positief geëvalueerd. 
 

Op welke wijze werd deze evaluatie gemaakt? 
 
Gebeurt dit systematisch en structureel? 
 
En vooral: wat zijn de grote conclusies tot op heden? 
 

4. Welke inspanningen overweegt de minister inzake een betere afstemming tussen de federale 
overheid en de Vlaamse overheid inzake ongevallenstatistieken, maar ook inzake interpretatie van 
deze cijfers? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 66 van 13 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Nadat de ongevallengegevens vanaf 2002 zeer lang uitbleven werd door de federale overheid 
maandelijks een zogenaamde verkeersbarometer opgesteld met de evolutie van de voornaamste 
ongevallenparameters. Bovendien bleek uit contacten met de federale overheid dat de volledige 
ongevallengegevens van 2002, 2003 en 2004 in het begin van 2006 mogen verwacht worden. De 
gegevens van 2002 werden ondertussen reeds verspreid. 
 
1) In het licht van voormelde gegevens werden geen concrete stappen ondernomen om parallel met 

de federale overheid, ongevallengegevens zelf te verzamelen. In het kader van de activiteiten van 
het “Vlaams Forum Verkeersveiligheid” werden wel een aantal problemen i.v.m. 
ongevallengegevens onderzocht. 

 
2) De opvolging van de beschikbare ongevalsgegevens kan als volgt worden omschreven. Wanneer 

ongevallengegevens van een bepaald jaar beschikbaar komen, worden deze door verschillende 
instanties geanalyseerd: 

 - het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid analyseert ze voor heel België, met een 
gedeeltelijke uitsplitsing naar de verschillende gewesten; 

 - de eigen administratie van het Vlaamse Gewest analyseert de gegevens van vooral de Vlaamse 
gewestwegen en toegespitst op plaatsen en eventuele verbanden met mobiliteitsafwikkeling en 
weginfrastructuur; 

 - het Vlaams Steunpunt Verkeersveiligheid onderzoekt recent diepgaander een aantal aspecten 
van de verkeersonveiligheid, op basis van onder meer de ongevallengegevens van het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek; 

  - door het Vlaams Forum Verkeersveiligheid worden een aantal kwalitatieve aspecten van de 
ongevallengegevens onderzocht, samen met mogelijkheden om deze te verbeteren. 

 De verschillende voormelde analyses gebeuren deels in onderling contact tussen de verschillende 
betrokkenen. 

 
3) Binnen de activiteiten van de Provinciale Commissie voor de Verkeersveiligheid in het algemeen, 

en in het kader van de aanpak van de gevaarlijke punten wordt veelvuldig beroep gedaan op vooral 
de lokale politie om detailinformatie te verstrekken over ongevallen op bepaalde plaatsen. 
De wijze waarop deze informatie wordt bekomen, is een omzeggens permanente evaluatie van de 
samenwerking met de lokale politiezones in het algemeen. 
Algemeen kan gesteld worden dat ook de lokale politiezones veelal verkeersveiligheid als een 
belangrijke doelstelling beschouwen. 
 

4) Op korte termijn zullen de besluiten en suggesties van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid over 
de ongevallengegevens zullen aan de federale overheid worden overgemaakt, met de vraag om 
hiermee rekening te willen houden. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 67 
van 13 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Spartacusplan Limburg   -   Sneltramlijnen 
 
Via de krant hebben wij vernomen dat het zogenaamde Spartacusplan kan rekenen op Europese steun, 
althans wat de studiefase betreft van de sneltramlijnen Hasselt-Maastricht en Hasselt-Maasmechelen-
Sittard in het kader van het Interreg-project OPNV-Sofort. 
 
Ongetwijfeld zal dit andermaal een belangrijke bijdrage leveren aan de voortgang van dit project dat 
vroeg of laat op de tekentafel zal verschijnen of verdwijnen. 
 
1. Welke toelage ontvangt De Lijn in het kader van het Interreg-project voor de studie van 

sneltramlijnen? Hoeveel bedraagt deze toelage? 
 
Hoe lang loopt deze toelage? 
 
Wie zijn de andere cofinanciers? 
 

2. Wat is de juiste opdracht en inhoud van deze studie? Betreft het een haalbaarheidsstudie? 
 

3. Welke partners zijn betrokken bij deze studie? 
 

4. Welke haalbaarheidsstudies zijn er én door de NMBS én door de administratie Wegen en Verkeer 
(AWV) reeds tot op heden gemaakt over een spoorverbinding Hasselt-Maastricht c.q. 
brugverbinding tussen beide zijden van het Maasland onder meer ter hoogte van Lanklaar als 
verlenging van de huidige verbinding Genk-Lanklaar? 
 

5. Wat doet men in feite met de resultaten van de studie die onder de naam Stimuli werd afgeleverd 
door Lisom op 17 december 2003 en die een kostprijs had van 548.977 euro? 
 
Minister Dirk Van Mechelen verklaarde hierover dat deze studie “wellicht inspirerend is voor de 
beleidsvoorbereiding van het Limburgse mobiliteitsbeleid, verder te beslissen door de Vlaamse 
Regering” (schriftelijke vraag nr. 155 van 17 juni 2005). 
 

6. Welke kredieten zijn er ingeschreven in de meerjarenplanning van AWV c.q. De Lijn inzake 
uitvoering van deze werken? 
 
Is er wat de sneltramlijn Hasselt-Maasmechelen-Sittard betreft rekening gehouden met het feit dat 
er twee nieuwe en forse overbruggingen moeten worden gebouwd, respectievelijk over de Maas en 
de Zuid-Willemsvaart en dat de kostprijs hiervan alleen al minimaal 20 miljoen euro bedraagt? 
 
Wordt er daarbij aan een koppeling gedacht van spoorverbinding c.q. lightrail gecombineerd met 
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een gewestwegbrug? 
 

7. Werd hierover al enig overleg gepleegd met Nederland? 
 
Is dit opgenomen in het POL of in mobiliteitsplannen terzake hetzij door het Rijk, hetzij door de 
provincie Limburg, hetzij door de gemeenten aan Nederlandse of Belgische zijde? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 67 van 13 januari 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. Voor de periode 2005-2006 werden er 420.000€ kosten ingediend en goedgekeurd. Van deze 

ingediende kosten wordt na bewijs van prestatie en/of betaling 50% gesubsidieerd door Interreg. 
De andere 50% is voor eigen rekening.  
 
De toelage van Interreg loopt tot einde 2006. Enkel de kosten 2005-2006 komen in aanmerking 
voor de Interreg middelen. 
 
Naast de financiering door Interreg van 50% van de kosten zijn er geen andere cofinanciers voor 
dit project. De overige 50% van de kosten zijn dus voor eigen rekening op het exploitatiebudget of 
op de kapitaalsubsidies van het Vlaams Gewest. 

 
2. Als voorbereiding op de realisatie van het Spartacusplan wordt in samenwerking met het 

studiebureau Goudappel Coffeng een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het 
grensoverschrijdend stuk van de sneltramlijn Hasselt - Genk – Maasmechelen – Sittard en de 
sneltramlijn Hasselt - Maastricht. 

 
3. Het studiebureau Goudappel Coffeng  
 
4. Voor wat betreft de spoorverbinding Hasselt – Maastricht is het zo dat alle bruggen op het 

spoortracé tussen Beverst en Maastricht nog bestaan, zich min of meer in goede staat bevinden en 
dus op korte of middellange termijn bruikbaar zijn. 

 
In verband met een brugverbinding ter hoogte van Lanklaar moet worden aangestipt dat het 
tweede tracé Hasselt – Genk – Maasmechelen niet in Lanklaar of Dilsen komt. 
  
In verband met de doortrekking van het tracé tot Sittard heeft de Nederlandse Administratie bij 
diverse contacten te kennen geven bereid te zijn - op langere termijn - samen met De Lijn de 
mogelijkheden voor een sneltramverbinding te onderzoeken. 
 

5. De Stimulistudie diende samen met het Structuurplan Vlaanderen en Structuurplan Limburg en het 
besluit van de Vlaamse regering betreffende het Netmanagement als basis voor het  Spartacusplan.  

 
6. Budgetten voor concrete maatregelen kunnen pas toegekend worden na het uitwerken van de 

detailplannen, die op hun beurt pas definitief kunnen vastgelegd worden na het afsluiten van het 
MER (Milieu Effecten Rapport). 

 
In de financiële planning wordt nog geen rekening gehouden met een doortrekking van het 
spoortraject van Eisden naar Sittard.  
 
Na overleg tussen De Lijn en ambtenaren bevoegd voor ruimtelijke ordening en mobiliteit uit 
Nederland wordt op korte en middellange termijn geopteerd voor een snelbusverbinding tussen 
Maasmechelen en Sittard. Op lange termijn wensen alle partijen echter verder onderzoek te doen 
naar een mogelijke verbinding voor sneltram. 
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In alle onderzoeken die al gebeurd zijn en nog zullen gebeuren, wordt rekening gehouden met 
eventuele overbruggingen. 
 

7. In verband met de verbinding Hasselt-Maastricht en een mogelijke verbinding van Maasmechelen 
naar Sittard werd samen met het studiebureau Goudappel Coffeng en ambtenaren uit Nederlands 
Limburg en Belgisch Limburg gewerkt aan een nota die kan dienst doen als startnotitie om het 
dossier in te leiden bij de bevoegde overheden.  
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Vraag nr. 69 
van 13 januari 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
De Lijn   -   Ritorders en verkeersovertredingen 
 
In een debat in de commissie over het rijgedrag van de chauffeurs van De Lijn en de toename van het 
aantal verkeersovertredingen deelde de minister mee dat in de CAO-onderhandelingen enerzijds een 
bedrag van 9,8 miljoen euro voorzien was om de capaciteit te verhogen en ritorders aan te passen. 
 
Anderzijds maakt de minister nog eens 8 miljoen vrij voor doorstroming. 
 
1. Kan de minister meedelen op welke trajecten de meeste verkeersboetes worden opgelopen? 
 
2. Werd er gezocht naar de reden van verkeersovertredingen per traject? 
 
3. Welke ritorders werden ten gevolge daarvan reeds aangepast? 
 
4. Op welke trajecten wordt gewerkt aan een betere doorstroming? 
 
5. Welke concrete maatregelen werden reeds uitgewerkt? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 69 van 13 januari 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Intern onderzoek van De Lijn levert geen bepaalde systematiek op in de trajecten waarop 

verkeersboetes worden opgelopen. Dit is met name en vanzelfsprekend mee afhankelijk van 
de plaatsen waar de politiediensten op een bepaald ogenblik controle-acties organiseren. 

2. Elke verkeersovertreding wordt nader onderzocht. 
3. De aanpassingen van buffer- en rittijden in het kader van het budget dat daarvoor in de marge 

van de CAO-onderhandelingen is voorzien, gebeuren in functie van de vastgestelde 
doorstromingsproblemen en in overleg met de erkende vakorganisaties. 

4. In het kader van de task force doorstroming is voor 2006 in nauw overleg tussen de betrokken 
ministers, De Lijn en de Afdeling Wegen en Verkeer een investeringsprogramma ten bedrage 
van 18 miljoen euro vastgelegd (zie bijlage). 

5. Voor elk onderdeel van het hierboven genoemde investeringsprogramma bestaat een 
uitgewerkt projectdossier, waarbij de aanpak in consensus tussen De Lijn en AWV is bepaald. 

 
 
BIJLAGE 
 
Doorstromingsprogramma vif 73.16 begrotingsjaar 2006 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/VAN_BREMPT/69/antw.069.bijl.001.xls 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
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Vraag nr. 71 
van 13 januari 2006 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
De Lijn   -   Ticketverkoop in supermarkten en krantenwinkels 
 
Op 4 januari 2006 maakte De Lijn via een persbericht wereldkundig dat vanaf 1 maart, 2.000 
krantenwinkels en supermarkten biljetten van De Lijn mogen verkopen. De Lijn heeft daarvoor 
contracten afgesloten met vier belangrijke distributeurs. Via een sterk uitgebreid voorverkoopsnet wil 
De Lijn de verkoop op trams en bussen verminderen, zodat deze stipter zouden kunnen rijden. Op 
basis van marktonderzoek zou 70 % van de biljetten zo kunnen worden verkocht via voorverkoop. 
 
De distributeurs spelen een belangrijke rol bij de voorverkoop van de biljetten. Zo verdelen zij niet 
alleen de vervoerbewijzen, maar promoten zij ook het aanbod van De Lijn en begeleiden ze de lokale 
verkooppunten bij de uitvoering van promotionele acties. 
 
Momenteel verkopen krantenwinkels en supermarkten al biljetten, maar ondervinden zij vaak 
problemen bij de aanschaf ervan. Winkels die bijvoorbeeld te weinig lijnkaarten verkopen, kunnen van 
De Lijn blijkbaar geen lijnkaarten meer aankopen: daartoe zouden er momenteel minimaal 650 
lijnkaarten per maand moeten worden verkocht. 
 
1. Wat zijn vandaag de voorwaarden voor krantenwinkels en supermarkten om tickets van De Lijn te 

mogen verkopen? 
 
2. Waarom moet een krantenwinkel of supermarkt een minumumaantal tickets verkopen? 
 
3. Wat zijn de financiële afspraken met de uitbaters van krantenwinkels en supermarkten bij de 

voorverkoop van tickets? 
 
4. Gaat er op 1 maart van dit jaar iets veranderen aan de voorwaarden om tickets van De Lijn te 

mogen verkopen? 



-804-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006
 
 

 

KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 71 van 13 januari 2006 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
Op 1 maart 2006 wordt de voorverkoop van vervoerbewijzen via derden anders georganiseerd dan 
momenteel het geval is. De eerste 3 punten uit de vraag handelen over het huidige systeem. 
 
De voorverkoop van vervoerbewijzen door externen gebeurt momenteel op basis van eigen initiatief 
door de entiteiten van De Lijn. Daarom zijn er geen standaardvoorwaarden binnen De Lijn opgesteld 
omtrent de voorverkoop.  De huidige voorverkoop omvat momenteel hoofdzakelijk de verkoop van 
Lijnkaarten in de steden Antwerpen en Gent. Deze voorverkoop verloopt in beide steden volgens 
dezelfde procedure. 
 
1.  Een krantenwinkel of supermarkt die voorverkoop voor De Lijn wenst te doen, moet een 

standaardcontract afsluiten met De Lijn. Zolang de voorverkoper voldoet aan zijn financiële en 
contractuele voorwaarden kan hij vervoerbewijzen van de Lijn in voorverkoop verkopen. De 
voornaamste contractuele voorwaarden zijn: 

 
• de vervoerbewijzen moeten verkocht worden aan het officiële tarief 
• de voorverkoper mag geen koppelverkoop toepassen 
• de voorverkoper bestelt de vervoerbewijzen minimaal per 100 stuks 
• de voorverkoper ontvangt 100 (of een veelvoud van 100) vervoerbewijzen in consignatie 
• er wordt een minimale jaarlijkse afname van 600 vervoerbewijzen opgelegd 
• de afrekening gebeurt op basis van domiciliëring 

 
2.  Door het systeem van consignatie beschikt de voorverkoper minstens over 100 vervoerbewijzen 

waarvoor De Lijn nog geen inkomsten heeft ontvangen.  De Lijn ontvangt pas een vergoeding 
voor zijn vervoerbewijzen bij volgende leveringen. Daarom wordt van de voorverkoper verwacht 
dat hij een minimale verkoop genereert. De toepassing van de minimale afnameverplichting van 
600 vervoerbewijzen per jaar wordt echter niet rigoureus toegepast. 

 
3.   De voorverkopers ontvangen een commissie op de verkoop van vervoerbewijzen. 
 
4.  Vanaf 1 maart 2006 wordt de voorverkoop van vervoerbewijzen niet meer door De Lijn zelf 

georganiseerd, maar uitbesteed aan een aantal distributeurs. De grootste verschillen voor de 
individuele voorverkopers zijn: 
• de voorverkoper sluit geen bindend contract af met De Lijn. Hiertegenover staat dat De Lijn 

de voorverkoper enkel als officiële voorverkoper erkent nadat de voorverkoper de Richtlijnen 
De Lijn heeft ondertekend. Deze Richtlijnen omvatten een aantal onderlinge engagementen 
tussen de Lijn en de voorverkoper. 

• de voorverkoper bestelt de vervoerbewijzen niet bij De Lijn, maar bij één van de distributeurs 
• de voorverkoper koopt de vervoerbewijzen onmiddellijk aan, het systeem van consignatie 

wordt niet langer toegepast. 
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B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrijken van de reglementaire termijn
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FRANK VANDENBROUCKE, 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 
 VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 49 
van 14 december 2005 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Taalgebruik bedrijfsleven   -   Controles 
 
Uit het antwoord van de minister op schriftelijke vraag nummer 86 van 14 januari 2005 van de heer 
Van den Brande betreffende de toepassing van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het 
gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede 
van de door de wet en de verorderingen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, 
blijkt dat de toezichthoudende ambtenaren van de Inspectie Werkgelegenheid van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap zo goed als geen gerichte (spontane) controles uitvoeren, maar zich wat dit 
aspect betreft, beperken tot integrale controles (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 16 van 10 juni 
2005, blz. 1280). 
 
Bedrijven worden dus op allerlei aspecten inzake werkgelegenheid gecontroleerd, maar niet specifiek 
op hun taalgebruik. Op vijf jaar tijd waren er welgeteld twee spontane controles door de inspectie 
inzake het Septemberdecreet. 
 
Er mag nochtans sterk worden vermoed dat er in de bredere rand rond Brussel heel wat overtredingen 
van dit decreet plaatsgrijpen. Het is eveneens een feit dat meer gerichte (spontane) controles inzake het 
taalgebruik door bedrijven een bijdrage kunnen leveren tot het Nederlandstalig houden van deze Rand. 
 
1. Overweegt de minister maatregelen te nemen om het aantal gerichte controles in de brede rand 

rond Brussel inzake de toepassing van het decreet van 19 juli 1973 drastisch op te voeren, teneinde 
dit decreet effectief als een instrument te gebruiken om de Rand Nederlandstalig te houden? 

 
2. Kan een exemplaar van de checklist worden bezorgd die door de inspectie wordt gebruikt om deze 

controles uit te oefenen en waarvan sprake is in het antwoord van de minister op de 
bovenvermelde vraag? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 49 van 14 december 2005 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de 173 integrale controles, waarvan sprake in het antwoord 
op vraag nr. 86 van  14 januari 2005 van de heer Luc Van Den Brande, effectief controles zijn waarbij 
het aspect ‘taalwetgeving’ werd nagegaan, samen met een aantal andere bevoegdheden van de afdeling 
Inspectie Werkgelegenheid. Deze controles werden niet opgestart vanuit het oogluik ‘taalwetgeving’. 
Dit doet echter geen afbreuk aan de grondigheid van dit aspect van de controle. 
 
1. Het blijvend bewaken van de naleving van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het 

gebruik van de talen is een noodzaak. Net daarom maakt het aspect ‘taalwetgeving’ deel uit van 
alle integrale controles van onze inspectiediensten.  

  
De meest passende wijze van optreden is mijns inziens dan ook de integrale inspectie. Enerzijds 
moet er steeds worden gestreefd naar de meest efficiënte en organisatorisch meest rendabele inzet 
van personen en middelen. D.w.z. dat onze Inspectiediensten op een zo breed mogelijke schaal 
controles uitvoeren over al de materies waarvoor zij bevoegd zijn. Door het opnemen van het 
“taalaspect” in de integrale controles wordt de bewaking van de naleving op het 
“septemberdecreet” op ruimere schaal gegarandeerd. 
  
Anderzijds zijn integrale controles economisch het best verantwoord en meest kwalitatief. Zij 
laten onze diensten immers toe een volledig beeld van een betrokken werkgever te vormen op alle 
tewerkstellingsaspecten die tot onze bevoegdheid horen in één controle. Naar de bedrijven toe zijn 
versnipperde controles immers niet verantwoord, maar is een integrale aanpak ook hier het meest 
aangewezen. Op die manier wordt op één welbepaald tijdstip alles gecontroleerd en krijgt een 
werkgever geen 5 verschillende controles over de vloer op 5 verschillende momenten. 
  
Gezien de integrale controles mijns inziens het meest aangewezen instrument zijn, zal ik de 
inspecteurs er aan herinneren om tijdens de diverse controles die plaats hebben extra aandacht te 
schenken aan het aspect ‘taalwetgeving’, in het bijzonder bij de inspecties die plaats hebben in de 
brede Rand. 
 
Het spreekt ten slotte voor zich dat in geval van een klacht onmiddellijk wordt opgetreden.  

   
 

2. Een exemplaar van de checklist kan als bijlage worden gevonden. 
 

 
BIJLAGEN 
 
Checklist die door de Inspectie wordt gebruikt om controles met betrekking tot het decreet van 19 juli 
1973 tot regeling van het gebruik van de talen uit te voeren. 
 

 
Bijlage(n):  
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http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/VANDENBROUCKE/49/antw.049.bijl.001.doc 
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INGE VERVOTTE, 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, 

 VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 65 
van 22 december 2005 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Verdeling gesubsidieerde kinderopvangplaatsen   -   Parameters 
 
Bij het toekennen van subsidies aan kandidaat-initiatiefnemers voor kinderopvang houdt Kind en 
Gezin rekening met de stand van de gemeente waarin een kandidaat-initiatiefnemer zijn initiatief wil 
oprichten. Deze methode wordt de wittevlekkenmethode genoemd. Hierbij wordt rekening gehouden 
met het aantal kinderen in de gemeente in de leeftijdscategorie dat ze opgevangen kunnen worden, het 
bestaande aanbod, maar ook met onder meer de parameter kansarmoede. 
 
In de afgelopen jaren werd steeds meer een beroep gedaan op het private initiatief (mini-crèches, 
zelfstandige kinderdagverblijven) om het vooropgestelde streefcijfer van nieuwe opvangplaatsen te 
halen. Voor de 3.000 nieuwe plaatsen voor 2006 en 2007 doet de minister dit ook. 
 
De vraag dient te worden gesteld of we bij de wittevlekkenoefening ook geen rekening moeten houden 
met de potentialiteit dat een mini-crèche zich vestigt in een bepaalde gemeente of niet. Zo lijkt het 
evident dat een mini-crèche zich makkelijker vestigt in Brasschaat dan in Borgerhout. Dit gegeven 
lijkt niet onbelangrijk bij het beslissen waar men gesubsidieerde kinderopvang moet toekennen. 
 
Wordt er rekening gehouden met de kans voor een gemeente dat er zich een mini-crèche vestigt 
rekening houdende met een aantal factoren zoals gemiddeld inkomen in een gemeente? 
 
Zo niet, wordt dit niet overwogen, teneinde de subsidies op de meest efficiënte wijze in te zetten? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 65 van 22 december 2005  
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Het opstarten van een zelfstandig initiatief gebeurt volledig autonoom. Het is heel moeilijk te 
voorspellen of en waar een zelfstandig initiatief zal opgericht worden. 
 
Indien we rekening houden met de factor van het gemiddelde inkomen in een gemeente, zou dit 
kunnen betekenen dat er in bepaalde gemeenten met veel hoge inkomens helemaal geen (bijkomende) 
gesubsidieerde opvang komt. Dit zou dan als gevolg hebben dat er voor de inwoners met een laag 
inkomen uit dergelijke gemeenten geen opvang is waar de ouderbijdragen inkomensgerelateerd zijn.  
 
De factoren die bijdragen tot het ontstaan van een zelfstandige opvang zijn bovendien niet te beperken 
tot het gemiddelde inkomen in een gemeente. Zo moeten er initiatiefnemers zijn en moet er ruimte 
beschikbaar zijn. Ook de vraag is een sterk bepalende factor, evenals de mate waarin de initiatieven 
kwaliteit bieden.  
 
Het lijkt mij aldus niet aangewezen om bij de toekenning van gesubsidieerde plaatsen rekening te 
houden met de potentialiteit dat er een zelfstandig opvanginitiatief zou kunnen opgericht worden. Dit 
gegeven is niet alleen een heel onzeker gegeven, maar zou ook bevolkingsgroepen uitsluiten. 
Aangezien de aanwezigheid van kinderen in kansarmoedegezinnen in een gemeente een versterkende 
factor is om de behoefte te bepalen, wordt op een positieve wijze onrechtstreeks rekening gehouden 
met de naar voor gebrachte bezorgdheid. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -817- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERT ANCIAUX, 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, 

 JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 10 
van 14 oktober 2005 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Reproductiefonds Vlaamse Musea   -   Informatieverplichtingen 
 
Ingevolge artikels 7, 9 en 12 van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse 
Regering om mee te werken aan de oprichting van de NV Reproductiefonds Vlaamse Musea, bezorgt 
de Vlaamse Regering de statuten en latere wijzigingen, de samenwerkingsovereenkomst tussen het 
Fonds en de Vlaamse Regering en de overeenkomst waarbij de Vlaamse Regering infrastructuur ter 
beschikking stelt aan het Fonds, aan het Vlaams Parlement 
 
Naar ik verneem, werd tot op heden geen gevolg gegeven aan deze decretale verplichtingen. 
 
1. Welke zijn de oorzaken hiervan? 
 
2. Wanneer mag het Vlaams Parlement deze informatie alsnog verwachten? 
 
3. Onderneemt de minister stappen om de verstrekking van deze informatie te bespoedigen? Zo ja, 

welke? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 10 van 14 oktober 2005 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. De statuten van de NV “nv. Reproductiefonds Vlaamse Musea”  werden gepubliceerd in het  
 Belgisch Staatsblad  van 20 oktober 1999. 

Het was echter wachten tot midden 2003 vooraleer de werking van het Reproductiefonds kon 
worden opgestart. Vanaf dan werd er werk gemaakt van het opstellen van een businessplan, 
het onderzoeken van de juridische aspecten inzake intellectuele rechten op aanmaak en 
reproductie van beelden, evenals de technische aspecten van digitalisering. Er werd een 
stramien uitgewerkt voor de werking en voor de ontwikkeling van de database gestuurde 
website. Eind 2003 werd er een kapitaalsverhoging doorgevoerd met de middelen die de 
Vlaamse Gemeenschap ter beschikking hield voor de opstart van het reproductiefonds. Deze 
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 januari 2004.  
Ondertussen werd het businessplan verder uitgewerkt en gezocht naar nieuwe investeringen.  
Op basis van verschillende gesprekken is beslist om van dit project een voortrekker te maken 
op het vlak van het nieuwe beleidsinstrument cultuurindustrie. De ParticipatieMaatschappij 
Vlaanderen (PMV) doet een inbreng in kapitaal waardoor zij 49% van de aandelen verwerven; 
51% blijft in handen van het Vlaams Gewest, zoals het decreet voorschrijft. Deze feiten zijn 
recent en gaven aanleiding tot een statutenwijziging die op 14 oktober 2005 werd verleden 
voor de notaris. Aan het doel van de onderneming werd evenwel niets gewijzigd.  
 
Tot nu toe werden geen andere overeenkomsten opgesteld tussen de Vlaamse Gemeenschap en 
het Reproductiefonds. Zo wordt er door de Vlaamse Gemeenschap geen infrastructuur ter 
beschikking gesteld. Het Reproductiefonds wordt door de stad Gent gehuisvest aan voordelige 
voorwaarden. Er is wel een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap in de 
maak wat het beeldbeheer van de kunstcollectie van de Vlaamse Gemeenschap betreft.  
Verwacht mag worden dat de beeldenbank van het Reproductiefonds begin 2006 online zal 
gaan. 
 

2. Hierbij gaat een afschrift van de publicatie in het staatsblad van 22.01.2004.  
De statutenwijziging van 14.10.2005 is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad maar 
zal nadien meteen aan het Vlaams Parlement worden bezorgd. 
 

3. Mijn medewerkers zijn uitdrukkelijk verzocht om dit dossier op te volgen. 
 
 
 
BIJLAGE 
 
1. Aanpassing en wijziging statuten – afschrift van de publicatie in het Staatsblad van 22.01.2004 
 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/ANCIAUX/10/antw.010.bijl.001.pdf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 14 
van 19 oktober 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
EVA’s, IVA’s en VOI’s   -   Auditrapporten 
 
De meeste van de EVA’s (extern verzelfstandigd agentschap), de IVA’s (intern verzelfstandigd 
agentschap) en de VOI’s (Vlaamse openbare instelling) hebben een audit of een auditcomité. 
 
Graag had ik de ministers enkele vragen hierover gesteld voor de EVA’s, IVA’s en VOI’s die onder 
hun bevoegdheid vallen. 
 
1. In welke mate worden de auditrapporten toegelicht of ter beschikking gesteld op de betrokken raad 

van bestuur? 
 
2. Wie beslist of een rapport al dan niet op de raad van bestuur wordt toegelicht of daar ter 

beschikking wordt gesteld? 
 
3. Kan de minister een overzicht bezorgen van de auditrapporten die niet op de raad van bestuur 

werden toegelicht of ter beschikking werden gesteld en telkens aangeven wat de reden daartoe 
was? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 9, Moerman nr. 7, Vanden-

broucke nr. 14, Vervotte nr. 10, Van Mechelen nr. 11, Anciaux nr. 14, Bourgeois nr. 10, Peeters 
nr. 54, Keulen nr. 16, Van Brempt nr. 14). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 14 van 19 oktober 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister-president Yves Leterme. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 31 
van 9 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
BLOSO-brochures “Sportkampen 2005”   -   Verdeling 
 
Onlangs werd vastgesteld dat duizenden Bloso-brochures “Sportkampen 2005” nog niet verdeeld 
werden en wellicht blijven waar ze nu opgestapeld liggen. 
 
1. Hoeveel van die brochures werden er gedrukt en wat is de kostprijs daarvan? 
 
2. Hoeveel brochures zijn er op overschot en wat is de reden hiervoor? 
 
3. Hoe worden betrokken brochures verspreid? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 31 van 9 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De oplage van de brochure ‘Bloso-sportkampen 2005’ bedroeg 40.000 exemplaren.   De 

kostprijs bedroeg € 32.611,50 (BTW inclusief) of € 0,815 per brochure.  
 

2. De brochures werden gestockeerd in het Bloso-centrum ‘Julien Saelens’ te Brugge. Dit Bloso-
centrum stond gedurende gans het jaar in voor de bevoorrading van het Bloso-hoofdbestuur, 
de 13 Bloso-centra en de 5 Bloso-Inspectiediensten.   Op datum van 21 december 2005 waren 
er in het Bloso-centrum Brugge in totaal nog 21 dozen met elk 40 brochures of 840 
exemplaren in voorraad (2%). Het betrof dus geen duizenden brochures.  
Het aantal brochures dat op het einde van het jaar uiteindelijk overblijft is afhankelijk van 
diverse factoren zoals de frequentie van aanwezigheid op sportbeurzen en evenementen,   de 
telefonische aanvragen en aanvragen via e-mail en bijkomende promotieacties die vanuit het 
Bloso-hoofdbestuur worden gecoördineerd.     
 

3. De verspreiding van de brochures gebeurde in hoofdzaak via het Bloso-hoofdbestuur, de 
Bloso-centra en de provinciale Bloso-Inspectiediensten:   
-   Op het Bloso-hoofdbestuur werden in het totaal een 21.000-tal exemplaren verstuurd  
             naar o.a. alle deelnemers aan de Bloso-sportkampen 2004, de gemeentelijke  
            sportdiensten, de kandidaat-lesgevers en alle geïnteresseerden die telefonisch of via  
            e-mail een brochure hadden aangevraagd.   
- In de 13 Bloso-centra en de 5 Bloso-Inspectiediensten werd de brochure ter 
 beschikking gesteld van alle geïnteresseerde bezoekers (ongeveer 6.000). 
            Verder werden ongeveer 12.000 exemplaren uitgedeeld op sportbeurzen, grote  
            sportevenementen e.d.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 32 
van 9 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE  
 
 
 
Studieopdrachten   -   Overzicht 
 
Ter voorbereiding van decreten, omzendbrieven of uitvoeringsbesluiten wordt dikwijls opdracht 
gegeven aan derden (advocaten, professoren) om nieuwe regelgeving voor te bereiden of uit te 
werken. 
 
1. Kan de minister voor zijn/haar bevoegdheden een opsomming geven van de desbetreffende 

opdrachten die werden gegeven tijdens de lopende legislatuur? 
 
2. Kan per opdracht het volgende worden meegedeeld: 
 
 a) de naam en de kwalificatie van de opdrachthouder; 
 b) de datum waarop de opdracht werd gegeven; 
 c) de datum waarop de opdracht af moet zijn; 
 d) de precieze omschrijving van de opdracht en de beleidsdoelstellingen die daarbij  
  gegeven werden; 
 e) de stand van zaken m.b.t. de eventuele tussenrapporten; 
 f) de (betaalde en/of geraamde) kostprijs? 

 
3. Welke procedure werd gevolgd teneinde een selectie te maken van de desbetreffende professoren, 

advocaten, experts…? 
 
N.B.  Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 19, Moerman nr. 19, 

Vandenbroucke nr. 45, Vervotte nr. 55, Van Mechelen nr. 51, Anciaux nr. 32, Bourgeois nr. 
28, Peeters nr. 156, Keulen nr. 49, Van Brempt nr. 43). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 32 van 9 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door minister-president Yves Leterme, Vlaams 
minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid. 
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KRIS PEETERS, 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 

 ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 757 
van 23 september 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
N485 Steendorp-Bazel   -   Verkeersveiligheid 
 
Maandelijks gebeuren er op de N485 in Steendorp en Bazel ongevallen doordat het wegdek in een 
erbarmelijke staat is, er te snel gereden wordt en de  rijbaan te smal is voor zwaar verkeer. Er zijn geen 
verharde uitwijkstroken en het ontbreken van een fietspad maakt de situatie voor de fietsers en de 
omwonenden levensgevaarlijk. Door het zwaar verkeer is het wegdek vooral aan de zijkant van de 
weg beschadigd. Het asfalt langs de bermen brokkelt af, wat het extra gevaarlijk maakt voor de fietsers 
en de automobilisten. 
 
Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag (nr. 657 van 29/06/2005) weten we dat in de toe-
komst het op- en afrittencomplex van de E17 in Haasdonk zal gesloten worden, eens de ring rond Sint-
Niklaas gerealiseerd is.  Intussen dienen dringend maatregelen genomen te worden om de veiligheid te 
verbeteren. 
 
1. Zijn er cijfers beschikbaar over de aard en het aantal ongevallen op de N485, opgesplitst voor het 

gedeelte richting Steendorp en Bazel, en voor het gedeelte richting Haasdonk? 
 
2. Welke maatregelen kunnen op korte termijn genomen worden om de gewestweg N485 veiliger te 

maken?  
 
Welke onderhouds- en aanpassingswerken worden gepland voor de richting Steendorp en Bazel?  
 
Welke onderhouds- en aanpassingswerken worden gepland voor de richting Haasdonk? 

 
3. Heeft men een idee van orde van grootte van de kostprijs en wat is de timing? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 757 van 23 september 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
1. In 2001 zijn er op de N485 tussen kmpunt 3 en kmpunt 9.9 elf ongevallen gebeurd. Het grootste 

deel hiervan is een gevolg van verlies van controle over het stuur. 
Sinds 2001 valt er een stijgende trend waar te nemen in het aantal ongevallen op de N485 tussen 
kmpunten 3 en 9.9 (11 in 2001 t.o.v. 16 in 2003 en 22 in 2004). 
De exacte gegevens voor het jaar 2002 zijn opgevraagd bij de federale politie en zullen u zo 
spoedig mogelijk meegedeeld worden.  

  
2. In november zal met de gemeente Kruibeke een overleg georganiseerd worden aangaande de 

problematiek van de N485. Ook de gemeente Temse zal bij dit overleg betrokken worden. 
 

Een mogelijke maatregel die zal besproken worden is het instellen van een verbod voor 
vrachtverkeer (uitgezonderd voor lokaal verkeer). Dit verbod kan pas ingesteld worden eens de 
omleiding van de werken op de N419 niet meer over dit traject loopt (voorjaar 2006). 
 
Mijn administratie heeft aangedrongen op een overleg met Kruibeke teneinde een gezamenlijke 
oplossing voor de N485 te zoeken. De beste oplossing bestaat erin het wegprofiel her in te richten. 
Hiervoor zullen onteigeningen noodzakelijk zijn. Gewone onderhoudswerken bieden geen 
fundamentele oplossing.  
 

 Mijn administratie en de gemeente Beveren zijn momenteel bezig met het ontwerp voor de 
herinrichting van de N485 op grondgebied Haasdonk. Dit binnen het kader van een module 16 van 
het mobiliteitsconvenant. 

 
3. Voor de herinrichting van de N485 Bergstraat (tussen E17 en Haasdonk) staat EUR 2.000.000 

geprogrammeerd in 2007. 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
AANVULLEND ANTWOORD  
op vraag nr. 757 van 23 september 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
1. In 2001 zijn er op de N485 tussen kmpunt 3 en kmpunt 9.9 elf ongevallen gebeurd. Het grootste 

deel hiervan is een gevolg van verlies van controle over het stuur. 
Sinds 2001 valt er een stijgende trend waar te nemen in het aantal ongevallen op de N485 tussen 
kmpunten 3 en 9.9 (11 in 2001 t.o.v. 14 in 2002, 16 in 2003 en 22 in 2004). 

 
2. In november zal met de gemeente Kruibeke een overleg georganiseerd worden aangaande de 

problematiek van de N485. Ook de gemeente Temse zal bij dit overleg betrokken worden. 
 

Een mogelijke maatregel die zal besproken worden is het instellen van een verbod voor 
vrachtverkeer (uitgezonderd voor lokaal verkeer). Dit verbod kan pas ingesteld worden eens de 
omleiding van de werken op de N419 niet meer over dit traject loopt (voorjaar 2006). 
 
Mijn administratie heeft aangedrongen op een overleg met Kruibeke teneinde een gezamenlijke 
oplossing voor de N485 te zoeken. De beste oplossing bestaat erin het wegprofiel her in te richten. 
Hiervoor zullen onteigeningen noodzakelijk zijn. Gewone onderhoudswerken bieden geen 
fundamentele oplossing.  

 
 Mijn administratie en de gemeente Beveren zijn momenteel bezig met het ontwerp voor de 
herinrichting van de N485 op grondgebied Haasdonk. Dit binnen het kader van een module 16 van 
het mobiliteitsconvenant. 

 
3. Voor de herinrichting van de N485 Bergstraat (tussen E17 en Haasdonk) staat EUR 2.000.000 

geprogrammeerd in 2007. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 137 
van 30 november 2005 
van MARNIC DE MEULEMEESTER 
 
 
 
Ruimtelijke uitvoeringsplannen  -  MER-plicht 
 
Artikel 38, § 1, eerste lid, 6° van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening bepaalt dat, in voorkomend geval, het ruimtelijk veiligheidsrapport, het 
planmilieu-effectenrapport (plan-MER) en/of de passende beoordeling deel uitmaken van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan. Het ruimtelijk veiligheidsrapport en het plan-MER worden geregeld in titel 
IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (Belgisch 
Staatsblad 3 juni 1995) (hierna DABM genaamd). 
 
In het kader van de milieueffectrapportage wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het pro-
ject-MER (het milieueffectrapport over een concreet project) en anderzijds het plan-MER (milieuef-
fectrapport over een plan/programma). 
 
De bepalingen in bovenvermeld decreet inzake de milieueffectrapportage over projecten zijn de om-
zetting in het interne recht van het Vlaams Gewest van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 
juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (de 
project-MER-richtlijn genaamd), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 
1997. 
 
De bepalingen inzake de milieueffectrapportage over plannen en programma’s werd ingevoegd bij het 
decreet van 18 december 2002, en dit ter uitvoering van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 
van bepaalde plannen en programma’s (plan-MER-richtlijn genaamd). 
 
De bepalingen in het decreet van 5 april 1995 bepalen een algemeen kader, welke verdere uitvoering 
behoeven. Inzake project-MER is dit reeds geschied (besluit van de Vlaamse Regering van 10 decem-
ber 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrappor-
tage). Inzake plan-MER is het nog steeds wachten op een uitvoeringsbesluit. Nochtans is de regeling 
van het decreet reeds in werking getreden sinds 21 juli 2004. Bovendien bepaalt de plan-MER-richtlijn 
dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen in werking dienen te laten 
treden voor 21 juli 2004 (art. 13.1 Richtlijn). 
 
In de huidige omstandigheden is men aangewezen op de tekst van het decreet, die voor de praktijk 
moeilijk hanteerbaar is. Ook in de rechtsleer wordt erkend dat het thans koffiedik kijken is. 
 
Immers, artikel 4.2.10 DABM voert de plan-MER op algemene wijze in door te bepalen dat voorge-
nomen plannen en programma’s, alvorens ze kunnen worden goedgekeurd, aan een milieueffectrap-
portage onderworpen worden in de gevallen bepaald in het plan-MER-hoofdstuk van het DABM. 
Deze bepaling bevat evenwel geen specifieke verduidelijking inzake het toepassingsgebied. 
Vervolgens geeft art. 4.2.2. DABM de grote lijnen aan inzake de wijze waarop het toepassingsgebied 
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van de plan-MER zal geschieden: het lid introduceert drie mogelijkheden waarlangs een plan of 
programma door de Vlaamse Regering aan de MER-plicht kan worden onderworpen:  
− ofwel door het opstellen van een positieve lijst aan de hand van criteria omschreven in bijlage I bij 

het DABM, van de plannen en programma’s die onderworpen worden aan de in het DABM be-
doelde vorm van milieueffectrapportage (art. 4.2.2. § 1 DABM); 

 
− ofwel door het opstellen van een negatieve lijst van plannen en programma’s die niet onderwor-

pen worden aan de in het DABM bedoelde vorm van milieueffectenrapportage omdat de desbe-
treffende besluitvormingsprocedure de in artikel 4.12. § 2 DABM opgesomde essentiële kenmer-
ken van de milieueffectrapportage heeft (art. 4.2.2. § 3 DABM); 

 
− ofwel door gebruik te maken van de opvangbepaling vervat in artikel 4.2.2. § 2 DABM die de 

mogelijkheid biedt om ad hoc en aan de hand van de selectiecriteria opgenomen in bijlage I bij het 
DABM, te oordelen over het al dan niet MER-plichtig zijn van plannen en programma’s die niet 
op de bovenvermelde lijsten zijn opgenomen. 

 
Tijdens de parlementaire bespreking werd gesteld dat ruimtelijke uitvoeringsplannen onder de noemer 
“plannen” kunnen vallen. Nochtans zijn er uitzonderingen of afwijkingen mogelijk. Het is echter vol-
ledig onduidelijk wanneer deze gehanteerd kunnen worden. Dit heeft tot gevolg dat het bij de 
studiefase van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan absoluut onduidelijk is of er nog een MER 
zal opgemaakt moeten worden, wat het uittekenen van kosten, timing en procedure onmogelijk maakt. 
 
Alle provincies zijn momenteel bezig met het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden en de speci-
fiek economische knooppunten. Dit gebeurt door middel van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan-
nen die, al naargelang, een beleidslijn uittekenen waarbinnen een stedelijk gebiedsbeleid kan gevoerd 
worden en/of een regionaal bedrijventerrein wordt afgebakend. Daarnaast kunnen samen met het afba-
kenen specifieke provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden. 
 
Het ontbreken van een concrete uitvoering, leidt in de praktijk tot grote problemen en onzekerheid bij 
de opstelling van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Daarom graag antwoord op volgende 
vragen. 
 
1. Kan de minister meedelen binnen welk tijdsbestek een uitvoeringsbesluit mag verwacht worden? 
 
2. Wordt er gewerkt aan het integreren van de MER-procedure in de RUP-procedure, zodat kosten en 

tijd gemilderd kunnen worden? 
 
3. Is de Europese richtlijn van directe werking? 
 
4. Vallen deze provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen onder het toepassingsgebied van de 

Europese richtlijn? En zo ja, zijn er afwijkingen mogelijk? Welke? 
 
5. Is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat enkel de afbakeningslijn bevat van het 

kleinstedelijk gebied MER-plichtig? En zo ja, zijn er afwijkingen mogelijk? Welke? 
 
6. Is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat een regionaal bedrijventerrein afbakent MER-

plichtig? En zo ja, zijn er afwijkingen mogelijk? Welke? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 45) en Peeters (nr. 137). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 137 van 30 november 2005 
van MARNIC DE MEULEMEESTER 
 
 
 
1. Momenteel wordt gewerkt aan een wijziging van het DABM met de bedoeling om de plan-mer-

richtlijn om te zetten met inbegrip van het toepassingsgebied.  De verwachting is dat begin volgend 
jaar het politiek overleg over het wijzigingsvoorstel kan starten.  Een uitvoeringsbesluit kan dan 
verwacht worden tegen het najaar van 2006. 

 
2. We proberen op vandaag in ieder geval op gewestelijk niveau in de praktijk al de uitspraak over de 

eventuele MER-plicht en de opmaak van een MER enerzijds, en de opmaak van een RUP 
anderzijds te laten samenlopen.  Want het bespaart inderdaad tijd en kosten als het niet pas bij het 
finaliseren van een voorontwerp-RUP duidelijk is of er een MER moet zijn of niet, dat dan 
desgevallend nog moet worden opgemaakt.  Artikel 4.1.6.§2 DABM vermeldt daarnaast expliciet 
de mogelijkheid om meerdere rapportages (bijv. plan-MER, RVR, passende beoordeling, 
watertoets, …) te integreren.  Binnen het beleidsveld ruimtelijke ordening hebben we trouwens al 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna DRO) 
aangepast om de keuze voor integratie te faciliteren.  In artikel 38, §1, eerste lid DRO is de 
verplichte inhoud van een ruimtelijk uitvoeringsplan aangegeven.  We hebben daar een onderdeel 
aan toegevoegd (art. 38, §1, eerste lid, 6°) dat stelt dat, in voorkomend geval, ook het veiligheids-
rapport, de planMER of de passende beoordeling deel uitmaken van het RUP.  Logischerwijze 
komen dergelijke effectbeoordelingen in de toelichtingsnota van een RUP terecht, alleszins bij de 
niet-normatieve delen. 
 
Minister Van Mechelen en ikzelf zijn in ieder geval voorstander van het integratiespoor.  Om het in 
concreto verder vorm te geven en meer houvast te bieden aan de overheid die een RUP opmaakt, 
lijkt het mij echter essentieel dat er eerst via een wijziging van het DABM en via 
uitvoeringsbesluiten duidelijkheid komt over wanneer precies een planMER vereist is, en wie op 
welk moment hierover een beslissende uitspraak doet.  Dit zijn aspecten die geregeld moeten 
worden in het DABM of in uitvoeringsbesluiten daarvoor.  In opvolging daarvan kan bekeken 
worden of er aanpassingen nodig zijn in de regelgeving ruimtelijke ordening.  Men mag daarbij 
echter niet uit het oog verliezen dat het eerste formeel geregelde moment in de totstandkomings-
procedure van een RUP de plenaire vergadering is.  Het zou echter geen goede regeling zijn om pas 
op dat moment duidelijkheid te hebben over het MER-plichtig karakter van het plan, want op dat 
moment is het voorontwerp gefinaliseerd en is de eerstvolgende stap een voorlopige vaststelling 
met daaropvolgend openbaar onderzoek. Op dat moment nog starten met een MER-studie legt de 
totstandkoming van een RUP minstens met enkele maanden stil.  Zoals vermeld stelt art. 38, §1, 
eerste lid, 6° DRO dat, in voorkomend geval, ook het veiligheidsrapport, de planMER of de 
passende beoordeling deel uitmaken van het RUP.  Het lijkt voor de werkbaarheid en de 
leesbaarheid van een toelichtingsnota van een ruimtelijk uitvoeringsplan aan te raden om in die 
toelichtingsnota slechts de ruimtelijk relevante aspecten en vooral de ruimtelijk relevante 
conclusies op te nemen. MERs bevatten namelijk vaak heel veel technische en specialistische 
gegevens; die hoeven o.i. niet als dusdanig in de toelichtingsnota terecht te komen.  Wel belangrijk 
is dat bij een openbaar onderzoek over een RUP het integrale milieueffectenrapport consulteerbaar 
is. 

 
Het integratiespoor heeft voor collega Van Mechelen en mezelf ook een duidelijke inhoudelijke 
kant. Want het inhoudelijke onderzoek dat in de ruimtelijke ordening de vaststelling van een 
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ruimtelijk uitvoeringsplan voorafgaat, en het onderzoek dat resulteert in een milieueffectenrapport, 
overlappen steeds in mindere of meerdere mate. Zo worden in een MER bijvoorbeeld alternatieve 
tracés van grote infrastructuren onderzocht, of alternatieve locaties voor bedrijventerreinen met een 
significante milieu-impact. Een alternatievenonderzoek is echter net ook een taak van ruimtelijke 
ordening. Artikel 4 van het decreet ruimtelijke ordening stelt duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
voorop en legt de plannende overheid op om een ruimtelijke afweging te maken waarbij ruimte-
behoeften gelijktijdig tegen elkaar worden afgewogen. Het artikel stelt dat daarbij rekening 
gehouden wordt met onder meer de ruimtelijke draagkracht en de gevolgen voor het leefmilieu. 
Ook al kan de invalshoek verschillen, er zijn hier toch duidelijke overlappingen met wat in een 
MER wordt onderzocht.  Er moet verder onderzocht worden hoe ook hier een win-win-situatie kan 
gecreëerd worden, dubbel werk wordt vermeden en tijdswinst wordt geboekt. 

 
3. Aangezien de omzettingsdatum voor Richtlijn 2001/42/EG 21 juli 2004 was, kunnen bepalingen 

van deze richtlijn directe werking hebben, voor zover deze niet of onvoldoende duidelijk zijn 
omgezet in de Vlaamse regelgeving.  Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet een 
norm om rechtstreekse werking te bezitten "duidelijk en onvoorwaardelijk zijn en niet afhankelijk 
van een discretionaire uitvoeringsmaatregel"(zie Lenaerts & Van Nuffel, "Europees recht", 1999, 
636 e.v.). 

 
4. Zowel op basis van de tekst van de richtlijn als op basis van het DABM lijkt het twijfelachtig om te 

stellen dat geen enkel provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan onder het toepassingsgebied van de 
plan-milieueffectrapportage valt. 

 
Het betreft namelijk in eerste instantie een subcategorie van ruimtelijke plannen.  Dergelijke 
ruimtelijke plannen worden in principe gevat door de richtlijn.  Hoewel er inzake subcategorieën 
ongetwijfeld beoordelingsmarges toepasbaar zijn, moeten eventuele afwijkingen of uitzonderingen 
afdoende onderbouwd worden door het gebruik van de beschikbare beoordelingscriteria (Bijlage II 
Richtlijn). Hierbij dient herinnerd aan de uitspraak van het Hof van Justitie over de (project-) 
MER-Richtlijn die het lidstaten verbood categorieën van projecten bij voorbaat van een MER-
beoordeling uit te sluiten. 
Als finaal beoordelingscriterium geldt zowel voor de project- als de plan-m.e.r. de mogelijkheid 
van aanzienlijke milieueffecten. 

 
Het is onmiskenbaar dat het decreet van 18 december 2002 (BS 13 februari 2003) geen substantiële 
omzetting bevat van artikel 3 van de richtlijn maar dat art. 4.2.2. DABM slechts bepaalt hoe dit 
artikel 3 via uitvoeringsregeling(en) zal worden omgezet.  Art. 4.2.2. DABM is van overwegend 
procedurele aard betreffende een aantal screeningaspecten.  Onrechtstreeks bevat art. 4.2.2. 
evenwel een indicatie van alvast één categorie van eventueel plan-MER-plichtige plannen.  § 5 van 
dit artikel geeft immers duidelijk aan dat gewestelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 
plan-MER-plichtig kunnen zijn.  Ook in de Memorie van Toelichting (Vlaams Parlement, St 1312 -
2001-2002, nr. 1, p. 84) wordt gesteld dat gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoerings-
plannen plan-MER-plichtig kunnen zijn.  
De vigerende RO-regelgeving bevat evenmin uitdrukkelijke indicaties of bepalingen betreffende 
het plan-MER-toepassingsgebied. Evenmin bevat deze regelgeving (procedurele) bepalingen over 
de omzetting van artikel 4.2.2., § 3 DABM. Nergens wordt bepaald hoe de zogenaamde "essentiële 
kenmerken" van de milieueffect- en veiligheidsrapportage, zoals bepaald in art. 4.1.4., § 2 DABM 
in het kader van de RUP- besluitvormingsprocedure worden vastgelegd, zowel inzake de toetsing 
van de inhoudelijke criteria (de punten 1° en 2° van art. 4.1.4., § 2 DABM) als inzake de 
procedurele aspecten (openbaarheidsproblematiek).  
Voorts heeft het decreet van 21 november 2003 het DRO slechts gewijzigd inzake de (mogelijke) 
invoering van de ruimtelijke veiligheidsrapportage.  
 
Evenmin bevat het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de 
instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen 
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(zoals gewijzigd bvr 29/11/2002 BS 23/1/2003) enige vermelding naar de Cel Mer (afdeling 
Algemeen Milieu- en Natuurbeleid-AMINAL). 

 
5. De opname van een afbakeningslijn in een PRUP of de opmaak van een PRUP ten behoeve van de 

vaststelling van een afbakeningslijn tussen gebieden met een niet identieke bestemming, lijkt 
misschien slechts een vrij formele operatie te omvatten maar het feit dat dergelijke beleidsmatige 
ingreep toch geschiedt via een planningsproces annex procedure moet tegelijkertijd worden 
beschouwd als een ingreep waaraan vanuit de ruimtelijke planningssector toch veel belang wordt 
gehecht en dus ook vrij fundamentele belangenafwegingen m.i.v. milieuoverwegingen kan 
omvatten. Om de afbakeningslijn te onderbouwen wordt in de regel een actieprogramma aan de 
afbakeningslijn gekoppeld.  
Er mag verder ook worden afgeleid dat ook voor de rechtsonderhorige annex bewoner van 
dergelijk gebied de impact(en) van dergelijk plan niet gering kunnen zijn, weze het door de creatie 
van verdere plannings-, bestemmings- en uitvoeringsmodaliteiten. Vanuit de algemene MER-
methodiek, zoals ook verduidelijkt in de hiervoor vermelde Richtsnoeren van de Commissie, lijkt 
het dan ook aangewezen dat de beoordeling van eventuele aanzienlijke milieueffecten in een zo 
vroeg mogelijk planningsstadium gebeuren. 
Het toestaan van een afwijking kan dan ook maar gebeuren voor zover het rechtskader dit toestaat - 
dit lijkt het geval - maar slechts na een beoordeling in concreto, dus op een geval per geval-basis, 
van de toepasselijkheid van de plan-MER-plicht. 

 
6. Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor een regionaal bedrijventerrein is een specifiek 

geval van RUP. Zoals hoger aangegeven kan moeilijk worden gesteld dat provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen niet onder het toepassingsgebied van de plan-milieueffectrapportage vallen. 
Industrieterreinontwikkeling is als categorie opgenomen in de bijlage II van de m.e.r.-richtlijn voor 
projecten. Als finaal beoordelingscriterium geldt ook hier de mogelijkheid tot aanzienlijke 
milieueffecten.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 147 
van 9 december 2005 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Afschaffing Eliaheffing   -   Compensatie 
 
De Vlaamse Regering besliste onlangs om de Eliaheffing vanaf 2008 af te schaffen en om voor 73 
miljoen euro te compenseren met middelen uit de Vlaamse begroting. 
 
Deze compensatie is slechts gedeeltelijk. De rest (ca. 13,5 miljoen euro) zou moeten komen uit extra 
investeringssubsidies voor rioleringen. 
 
Terwijl de Eliaheffing de courante werking van de gemeenten financierde (gewone begroting), wordt 
ze nu voor een stuk vervangen door investeringssubsidies. Hetgeen impliceert dat de gemeenten elders 
op hun courante werking zullen moeten besparen. 
 
1. Erkent de minister dit probleem? 
 

Welke maatregel neemt hij om tot een oplossing voor de gemeenten te komen? 
 
2. Welke verdeelsleutel zal er gehanteerd worden bij de verdeling van deze rioolsubsidies? 
 
3. Volgens de Federale Regering zou de Eliaheffing afgeschaft worden tegen 2010. Het 

dividendverlies is daarentegen definitief. 
 
Hoelang zal de compensatie met begrotingsmiddelen uiteindelijk gaan duren? 

 
4. In de omzendbrief van 22-07-2005 (begrotingsrichtlijnen gemeente) ging men uit van een federale 

regeling t.e.m. 2010. Zal deze omzendbrief gecorrigeerd worden? 
 
5. Ten slotte: op het vlak van de gemeentelijke boekhouding en financiën rijst nog een bijkomend 

probleem, dat ik graag illustreer aan de hand van een concreet voorbeeld. 
 

Op 8/5/2005 verneemt de gemeente Riemst van netbeheerder Interelectra dat ze voor 2005 
358.471,21 euro mag verwachten. 
 
- 7/6/2005: 237.167,61 wordt gestort. Maar dit moet geïnd worden op het jaar 2004. 
 
- 7/6/2005: 89.617,77 euro wordt gestort. (eerste schijf voor 2005) 
 
- 16/8/2005: 89.617,77 euro wordt gestort. (tweede schijf voor 2005) 
 
- 15/11/2005: 89.617,77 euro wordt gestort. (derde schijf voor 2005) 
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- 15/2/2006 (?): de vierde en laatste schijf voor 2005 wordt gestort. 
 

Het gaat hierbij overigens om voorschotten. De echte afrekening moet nog komen, vermits de betaling 
van de heffing door de elektriciteitsgebruikers slechts gestart is in juli 2005. 
 
Voor de gemeentelijke boekhouding zou het echter aangewezen zijn dat minstens de voorschotten in 
hetzelfde jaar worden overgemaakt. De gemeenten kunnen de vordering voor de vierde schijf reeds 
boeken in 2005, maar indien dit voorschot later wijzigt, moet dit rechtgezet worden met de staat van 
onwaarden. 
 
De minister zal begrijpen dat dit niet meteen een efficiënte manier van werken is en dat men het de 
gemeenten op deze manier onnodig moeilijk maakt.  
 
Erkent de minister dit probleem? 
 
Welke maatregelen neemt hij terzake om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de gemeenten? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 147 van 9 december 2005 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Vooraf dient duidelijk gesteld te worden dat de ‘Elia-heffing’ geen Vlaamse maar een federale 
bijdrage is, aangekondigd door de federale premier op 8 oktober 2002, ingevoerd bij programmawet 
van 27 december 2004. De wet voorziet een heffing van 4,91€/MWh van 1 mei 2004 tot 1 juli 2007 en 
van 2,50€/MWh van 1 juli 2007 tot 1 juli 2010. Tevens bepaalt de wet dat data en aanslagvoeten bij 
koninklijk besluit gewijzigd kunnen worden. 
  
1. Over de concrete modaliteiten van de compensaties heeft de regering nog geen beslissing 

genomen. De gemeente kan ook om de impact op haar courante werking te compenseren 
investeringen meer met eigen middelen financieren zodat de terugbetalinglast daalt. 

 
2. De toekenning van de subsidiëring verloopt volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 1 

februari 2002 met betrekking tot subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare 
rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van 
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering 
van 29 april 2005. 

 
3. De Vlaamse Regering heeft hierover nog geen beslissing genomen. 
 
4. Het antwoord op deze vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega Marino Keulen, Vlaams 

minister Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering. 
 
5. Het antwoord op deze vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega Marino Keulen, Vlaams 

minister Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 151 
van 9 december 2005 
van WERNER MARGINET 
 
 
 
Natuurproject Stropers   -   Stand van zaken 
 
Het natuurinrichtingsproject Stropers in Oost-Vlaanderen beslaat ongeveer 478 ha. Het ligt ten 
noordoosten van Stekene, ten westen van Sint-Gillis-Waas, ten zuiden van de Nederlandse grens en 
ten noorden van de expresweg Antwerpen-Kust (N49). 
 
1. Wat is op dit ogenblik de eigendomssituatie: hoeveel is in eigendom van de overheid (en van 

welke diensten of instellingen), hoeveel van natuurverenigingen, hoeveel privé? 
 
2. Welke verwervingen werden door de overheid gedaan in 2001, 2002, 2003 en 2004? 

Voor welke globale bedragen per jaar? 
 
3. Hoeveel kost het project per jaar aan lonen en andere kosten? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 151 van 9 december 2005 
van WERNER MARGINET 
 
 
 

1.  
AMINAL Afdeling Natuur 81ha45a04ca 
AMINAL Afdeling Bos en Groen 136ha60a70ca 
Natuurpunt vzw 29ha28a93ca 
Privé 230ha65a33ca 

 
2.  

Jaartal Oppervlakte verworven Globale prijs 
2001 / / 
2002 92a47ca 12.500 
2003 4ha83a70ca 118.254,28 
2004 12ha78a25ca 250.617,97 

 
3. Het gros van het inhoudelijke werk aan het natuurinrichtingsproject gebeurt bij de VLM. In de 

periode 2002 tot en met 2005 is er in het totaal 7,5 voltijdse eenheid (VTE) ingezet geweest voor 
het natuurinrichtingsproject Stropers (2002: 1,8 VTE; 2003: 1,8 VTE, 2004: 1,35 VTE; 2005: 
2,58 VTE). Het betrof VLM-personeel van hoofdzakelijk niveau A en B, in mindere mate 
niveau C en D. Gemiddeld gaat het om een 90.000 euro per jaar aan loon- en werkingskosten. 

 
Binnen de afdeling Natuur volgt 1 persoon alle natuurinrichtingsprojecten op binnen de 
provincie Oost-Vlaanderen. In totaal gaat het over 6 projecten. Het personeelslid besteedt 3/5 
van zijn tijd aan de algemene coördinatie (dit is zowel inhoudelijke bijsturing, opvolging 
procedure, budgettaire opvolging, aankopen, communicatie, ed.) van deze 6 projecten.  

 
Op basis van de reële situatie in december 2005 is de gemiddelde totale budgetlast voor 
dergelijk personeelslid (ingenieur) 61.749 euro, wat maakt dat er omgerekend (gemiddeld) 
ongeveer 6.200 euro op jaarbasis besteed wordt aan de supervisie van dit 
natuurinrichtingsproject. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -845- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 152 
van 9 december 2005 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
Industriële site Colle (Petegem)   -   Milieu en gezondheid 
 
Verschillende verenigingen en inwoners van de Deinse deelgemeente Petegem zijn erg verontrust over 
de vele geruchten rond de zware vervuiling van de zogenaamde “industriële site Colle” midden in een 
woonzone. 
 
Het gaat meer bepaald over het terrein van het voormalige zeemvellenbedrijf Colle, dat daar vele 
decennia lang (en tot voor kort) actief is geweest. Voor de productie van lederen zeemvellen werden 
heel wat gevaarlijke chemische producten gebruikt. En de (tegenwoordig failliete) firma heeft 
blijkbaar veel te weinig voorzorgen genomen om vervuiling van het bedrijfsterrein en de omliggende 
woonwijk te verhinderen. 
 
Bij een eerste onderzoek in 1996 werd nog geen vervuiling van het grondwater aangegeven. De zeer 
zware vervuiling met zogenaamde “vrije solventen” dateert van de laatste tien/twaalf jaar. Met andere 
woorden, ook na het verschijnen van het afvalstoffendecreet is Colle onverminderd zeer giftige stoffen 
blijven lozen. 
 
Recenter onderzoek en boringen van OVAM en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek 
hebben ondertussen geleerd dat de hele woonwijk – in de hoek stationskwartier van Deinze, wijk Ter 
Wilgen en de Gaversesteenweg – zwaar vervuild is geraakt. Het gaat zowel om vervuiling van de 
grond als van het grondwater. Er zijn ook klachten genoteerd over reukhinder en storende dampen die 
uit de grond opstijgen. Deze chemische vervuiling vormt naar verluidt een aanzienlijk 
gezondheidsrisico voor de wijkbewoners. 
 
Een aantal van die bewoners heeft zich ondertussen gewend tot het Steunpunt Milieu en Gezondheid 
van de Vlaamse Gemeenschap. Op 7 december aanstaande zal een vertegenwoordigster van dat 
steunpunt de mensen van de bewuste wijk informeren over de gezondheidsrisico’s tijdens een 
hoorzitting. Een initiatief dat de lokale overheid mijns inziens trouwens beter zelf had genomen. 
 
Ik pleit ervoor snel duidelijkheid te creëren in dit dossier, temeer omdat het hier gaat over een zwaar 
vervuilde woonwijk met veel jonge gezinnen met kinderen en waar bovendien veel volkstuintjes 
aanwezig zijn. 
 
Aangezien er mogelijk een groot gezondheidsrisico bestaat en een sanering hoogstwaarschijnlijk op 
korte termijn noodzakelijk is, had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen. 
 
1. Is de minister op de hoogte van de stand van zaken in dit dossier over de zwaar vervuilde 

industriële site Colle in Petegem? Zo ja, wat is die stand van zaken precies volgens de gegevens 
waarover hij beschikt? 
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Zo neen, welke stappen onderneemt de minister om snel een volledig dossier samen te stellen? 
2. Welke specifieke gezondheidsrisico’s lopen de omwonenden; wat kunnen zij preventief doen om 

er zich tegen te beschermen? 
 
3. Welke maatregelen worden er op korte termijn genomen om de getroffen bewoners te 

beschermen tegen de chemische vervuiling van hun wijk? 
 
4. Welke perspectieven (timing) zijn er op een snelle sanering van de vervuilde site? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Vervotte (vraag nr.53) en Peeters (nr.152). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 152 van 9 november 2005 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
1.  De Vlaamse leefmilieudiensten zijn op de hoogte van de bodemvervuiling die u beschrijft. Op 

17.02.2003 werd de NV Colle Gebroeders op basis van gegevens uit een oriënterend 
bodemonderzoek door de OVAM gewezen op haar saneringsplicht. 
Op 12.06.2003 heeft de OVAM een verslag met voorstellen voor verder onderzoek ontvangen. 

 
Uit dit verslag blijkt dat er twee verontreinigingskernen aanwezig zijn : 

 
- Een verontreiniging met minerale olie en fenantreen in het vaste deel van de bodem en 

met benzeen in het grondwater t.h.v. een bovengrondse gasolietank.   
- Een verontreiniging met tetrachlooretheen en haar afbraakproducten (trichlooretheen, 

cis- en trans-1,2-dichlooretheen en vinylchloride) zowel in het vaste deel van de 
bodem als in het grondwater.  Deze verontreiniging heeft zich in noordelijke richting 
via het grondwater reeds verspreid tot op de naburige percelen.   

 
Op 23.06.2003 heeft de OVAM naast de voorgestelde aanvullende onderzoeksverrichtingen, 
een aantal bijkomende onderzoeksverrichtingen gevraagd en een beschrijvend 
bodemonderzoek opgelegd tegen 01.01.04. 

 
De NV Colle Gebroeders werd op 23.03.2004 formeel in gebreke gesteld overeenkomstig 
artikel 45 § 1 van het bodemsaneringsdecreet. Hierbij diende het beschrijvend 
bodemonderzoek bij de OVAM ingediend te worden voor 15.06.2004.  
Op 11 en 15.10.2004 heeft de vennootschap Colle Gebroeders een melding van stopzetting 
gedaan. Hier heeft OVAM op gereageerd dat er voor stopzetting een nieuw oriënterend 
bodemonderzoek diende te gebeuren en dat het beschrijvend bodemonderzoek verder diende 
afgewerkt te worden. Op 11.01.2005 heeft het bedrijf Colle Gebroeders gereageerd op dit 
laatste schrijven met de vermelding dat zij geen verder gevolg zouden geven aan hun melding 
van stopzetting en dat zij het beschrijvend bodemonderzoek gingen afronden. 

 
De OVAM heeft op 20 december 2005 een besluit tot ambtshalve bodemsanering getroffen. 
Indien de OVAM binnen de maand geen verder bericht krijgt dan zal het beschrijvend 
bodemonderzoek ambtshalve verder afgerond worden. De gemaakte kosten zullen van de 
saneringsplichtige (de nv Colle Gebroeders) teruggevorderd worden. In voorgaande 
onderzoeken werd er gesteld dat er geen voorzorgsmaatregelen noodzakelijk waren. Deze 
stelling zal in het ambtshalve onderzoek in eerste instantie geverifieerd worden. Indien nodig, 
zullen onmiddellijk de gepaste maatregelen getroffen worden. 

 
De Vlaamse gezondheidsadministratie was door de OVAM niet op de hoogte gesteld van de 
vervuiling op de site van Colle.  

 
Professor Van Larebeke werd rechtstreeks en persoonlijk om advies gevraagd door het 
buurtactiecomité. Tijdens de hoorzitting werd verkeerdelijk vermeld dat zijn medewerkster de 
toelichting in opdracht van het steunpunt Milieu en Gezondheid gaf. Het steunpunt Milieu en 
Gezondheid werd dus niet als dusdanig betrokken bij deze problematiek, anders had het 
steunpunt de Vlaamse gezondheidsadministratie ingelicht over de vraag en over de 
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problematiek. Het steunpunt kan immers alleen op vraag van de gezondheids- of  de 
milieuadministratie en niet rechtstreeks op vragen van de burger antwoorden. 

 
De stand van zaken in het dossier werd nu opgevraagd door de medisch milieukundige van het 
LOGO en de Vlaamse Gezondheidsadministratie bij OVAM en bij de milieuambtenaar van de 
stad Deinze. De Vlaamse gezondheidsadministratie, namelijk de Vlaamse 
Gezondheidsinspectie zal aan de OVAM vragen om nauw betrokken te worden bij de verdere 
risicoanalyse en –communicatie.  

 
2 en 3. 
 

De stoffen waarmee de bodem vervuild is, zijn zeker niet onschuldig. De ongerustheid bij de 
bevolking is dan ook  zeer goed begrijpbaar. Zo zijn vinylchloride, tri- en tetrachlooretheen en 
nikkelverbindingen gekend of verdacht voor kankerverwekkende eigenschappen en lood is een 
gekend schadelijk metaal met inwerking op het zich ontwikkelend zenuwstelsel van kinderen. 

 
Omwonenden lopen evenwel enkel risico op specifieke gezondheidsproblemen indien zij aan 
de verontreiniging worden blootgesteld.  

 
In de eerste plaats is het risico op blootstelling het grootst via het grondwater. Door gebruik 
van putwater is blootstelling mogelijk via drinkwater en voeding (soep, koffie,…). Daarnaast 
is er blootstelling via inademing of via de huid mogelijk bij gebruik van verontreinigd sanitair 
water.  

 
Door de erkende bodemdeskundige werd op 22 december 2005 verslag uitgebracht omtrent de 
noodzaak tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het onderzoek spitste zich toe op het 
gevaar dat uitgaat van de gechloreerde solventen die zich verspreiden met het grondwater en 
het terreingrenzen overschreden hebben. Er zijn geen vergunde grondwaterwinningen 
aanwezig binnen een straal van 500 meter van de locatie. Anderzijds blijkt dat er geen 
verhoogde concentraties aanwezig zijn ter hoogte van de grondwatertafel; de verontreiniging 
situeert zich op een diepte van 6 tot 9 meter onder het maaiveld. 

 
Voor de verontreinigingen op het terrein zelf zijn er omwille van de verharding over de 
volledige     oppervlakte, eveneens geen voorzorgsmaatregelen nodig. Er is geen gevaar voor 
opwaaiing of verdamping. 
Er kan derhalve geconcludeerd worden dat er op basis van de huidige gegevens geen reden is 
voor het treffen van voorzorgsmaatregelen, tenzij vastgesteld zou worden dat er ook niet 
vergunde grondwaterwinningen aanwezig zijn. In dit geval moet gebruik van dat water 
stopgezet worden. De aanwezigheid van niet vergunde putwaters en de contaminatie ervan 
worden nog onderzocht door de Vlaamse Gezondheidsinspectie in samenwerking met de 
LOGO medisch milieukundige. 

 
4. Zoals hierboven aangegeven is het besluit tot ambtshalve sanering getroffen. De OVAM heeft 

ter uitvoering hiervan de budgetten voorzien. Bijgevolg zal het dossier onmiddellijk opgestart 
kunnen worden indien de saneringsplichtige niet binnen de maand reageert. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 156 
van 9 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Studieopdrachten   -   Overzicht 
 
Ter voorbereiding van decreten, omzendbrieven of uitvoeringsbesluiten wordt dikwijls opdracht 
gegeven aan derden (advocaten, professoren) om nieuwe regelgeving voor te bereiden of uit te 
werken. 
 
1. Kan de minister voor zijn/haar bevoegdheden een opsomming geven van de desbetreffende 

opdrachten die werden gegeven tijdens de lopende legislatuur? 
 
2. Kan per opdracht het volgende worden meegedeeld: 
 

a) de naam en de kwalificatie van de opdrachthouder; 
b) de datum waarop de opdracht werd gegeven; 
c) de datum waarop de opdracht af moet zijn; 
d) de precieze omschrijving van de opdracht en de beleidsdoelstellingen die daarbij  
  gegeven werden; 
e) de stand van zaken m.b.t. de eventuele tussenrapporten; 
f) de (betaalde en/of geraamde) kostprijs? 

 
3. Welke procedure werd gevolgd teneinde een selectie te maken van de desbetreffende professoren, 

advocaten, experts…? 
 
N.B.  Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 19, Moerman nr. 19, 

Vandenbroucke nr. 45, Vervotte nr. 55, Van Mechelen nr. 51, Anciaux nr. 32, Bourgeois nr. 
28, Peeters nr. 156, Keulen nr. 49, Van Brempt nr. 43). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 156 van 9 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Yves Leterme, minister-president van 
de Vlaamse Regering; Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 162 
van 14 december 2005 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Ruilverkaveling   -   Stand van zaken 
 
Het opzet van het medium ruilverkaveling was vooral het ruilen van gronden zodat het werkterrein van 
de landbouwer dichter bij zijn bedrijf zou liggen. Mits goede wil en samenwerking van de overheid en 
de landbouwer kan er efficiënter gewerkt worden, maar kan er bovendien ook bijvoorbeeld nieuw 
bosgebied gecreëerd worden. 
 
In de praktijk blijkt het niet altijd zo evident om aan ruilverkaveling te doen. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven per provincie van de gerealiseerde ruilverkavelingsprojecten? 
 
2. Wat was de kostprijs van de projecten? 
 
3. Bestaat de mogelijkheid om bosgrond te ruilen met landbouwgrond als de landbouwer een andere 

eigendom op eigen kosten wil bebossen? 
 
4. Op welke manier komt een samenwerking voor een ruilverkavelingsproject tot stand? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 162 van 14 december 2005 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Tabel 1 geeft per provincie een overzicht van de ruilverkavelingsprojecten en het stadium waarin 

ze zich bevinden. 
 
In Vlaanderen zijn tot op heden 138 ruilverkavelingsprojecten volledig afgewerkt (aanvullende 
ruilverkavelingsakte of ‘tweede akte’ verleden). 11 projecten zijn momenteel in uitvoering. Voor 4 
van deze projecten (Sint-Gillis-Waas, Reninge, Elingen en Woesten) werd de ruilverkavelingsakte 
(‘eerste akte’) reeds verleden. Het onderzoek naar het nut werd opgestart voor 17 projecten. 
 
Onderstaande grafiek geeft per provincie een beeld van de oppervlakte betrokken in een 
ruilverkavelingsproject. De analyse betreft de projecten waarvoor voor 31 december 2005 de 
(eerste) ruilverkavelingsakte werd verleden (dus ook de vier hogerop vermelde projecten). 

 

OPPERVLAKTE: RUILVERKAVELING TOV PROVINCIE (100 %)
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2. Tabel 2 geeft financiële info voor enkele recent afgewerkte projecten. Ruilverkaveling is 

uitgegroeid tot een instrument voor de multifunctionele en eigentijdse inrichting van 
plattelandsgebieden met een eigen identiteit en met bijzondere aandacht voor de ondersteuning 
van de landbouw als één van de belangrijke dragers. Door een verbreding van de doelstellingen 
werden de maatregelen meer divers dan ooit tevoren. Samen met wisselende oppervlaktes van de 
projecten leidt dit tot zeer projectspecifieke kostprijzen. 

 
3. Theoretisch kan bij de herverkaveling bosgrond met landbouwgrond worden geruild. Of het 

effectief gebeurt hangt af van het ruilverkavelingsplan. Op een ruilverkavelingsplan worden 
bestaande bossen al dan niet als te behouden ingekleurd. Hiervoor gehanteerde criteria zijn onder 
meer de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarde van de bossen en de juridische 
bestemming. Bossen die op het ruilverkavelingsplan niet expliciet als te behouden staan 
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aangeduid, kunnen in functie van de herverkaveling sneuvelen en als landbouwgrond worden 
geruild. Het betreft dan meestal geïsoleerde, ecologische en landschappelijk weinig waardevolle 
aanplantingen van populieren of naaldhout. Op het ruilverkavelingsplan worden ook nieuw te 
ontwikkelen bossen als compensaties voorzien zodat de bosbalans uiteindelijk niet negatief uitvalt. 
Daardoor hoeft de landbouwer niet noodzakelijk zelf in te staan voor de compensatie. Het ruil-
verkavelingscomité kan deze taak op zich nemen ter uitvoering van het ruilverkavelingsplan, maar 
moet daarvoor de nodige grondreserve opbouwen.  
 

4. Tot voor enkele jaren kwam een ruilverkavelingsproject eerder autonoom tot stand. Artikel 63 van 
de ruilverkavelingswet stelt dat de minister, na raadpleging van de minister tot wiens bevoegdheid 
de ruimtelijke ordening behoort, kan beslissen dat een onderzoek zal worden ingesteld naar het nut 
van de ruilverkaveling van het door hem voorlopig omschreven geheel van goederen (eerste lid). 
Nog volgens hetzelfde artikel (tweede lid) kan de minister dit doen amtshalve of op verzoek van 
ten minste twintig belanghebbende gebruikers of eigenaars. Na afsluiting van het onderzoek en 
van het gebeurlijk aanvullend onderzoek, beslist de bevoegde minister of de ruilverkaveling al dan 
niet nuttig is. 
 
Sinds enkele jaren wordt ruilverkaveling echter niet langer als een autonoom planvormings-
instrument beschouwd, maar geheroriënteerd tot een uitvoeringsgericht instrument voor 
plattelandsinrichting om elders gevormde visies op het terrein te realiseren. Ruilverkaveling is 
m.a.w. een middel en geen doel. In dit kader kan het instrument worden ingezet bij de begeleiding 
van overheidsinitiatieven met een grote impact op het agrarisch landgebruik (b.v. haven-
uitbreidingsprojecten, bosuitbreidingsprojecten en ontwikkeling Schelde-estuarium). Het kunnen 
realiseren van grondmobiliteit op het terrein (o.m door het groeperen en aanpassen van kavels, het 
vlot aanpassen van de grenzen van het openbaar domein, de overdracht van zakelijke rechten, …) 
en het uitvoeren van werken op zowel private als overheidsgronden, blijven in de context van een 
multifunctioneel platteland unieke troeven van de ruilverkaveling. 
 
Schema 1 illustreert de verschillende stappen bij het onderzoek naar het nut en bij de uitvoering 
van een ruilverkaveling. In welk stadium de verschillende projecten in onderzoek en in uitvoering 
verkeren is aangegeven in het schema. 
 

BIJLAGEN 
 

1. Tabel 1: overzicht van de ruilverkavelingsprojecten per provincie (stand van zaken op 3 
januari 2006) 

2. Tabel 2: financiële info voor enkele recent afgewerkte ruilverkavelingsprojecten  
3. Schema 1: stappenplan ruilverkavelingsproject 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/162/antw.162.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/162/antw.162.bijl.002.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/162/antw.162.bijl.003.xls 
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KRIS PEETERS 
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Vraag nr. 170 
van 14 december 2005 
van LUDWIG CALUWÉ 
 
 
 
Lichtvervuiling   -   Bestrijding 
 
Vlaanderen en de buurlanden in Noord-Europa behoren tot ’s werelds meest lichtvervuilende 
gebieden. Hemelgloed, verblinding, strooilicht als gevolg van onder meer weg-, reclame- en 
landbouwverlichting zijn enkele voorbeelden van soorten lichtvervuiling die in Vlaanderen overal 
voorkomen. 
 
Het beleid staat niet stil en zo ontstond in 1997 binnen de Vlaamse Regering het Urgentieplan 
Lichthinder en zijn er de ministeriële omzendbrieven van 1996 en 1997 aan de gemeenten omtrent de 
Vlaremwetgeving. 
 
In buurland Nederland heeft de provincie Noord-Holland onlangs een Licht-Award gewonnen voor 
enkele innovatieve maatregelen omtrent actieve markering. Het prijswinnende project was het 
toepassen van de actieve markering: dat zijn kleine lichtpuntjes in de weg die op vijf tot zeven keer 
grotere afstand te zien zijn dan (passieve) reflectoren en zo het verkeer veel beter geleiden. De 
lichtpuntjes worden er aangestuurd via lussen in de weg en branden dus alleen als het nodig is. Dit 
levert volgens onderzoekers een energiebesparing van meer dan negentig procent op en het is een 
maatregel in de strijd tegen lichtvervuiling. Bovendien vult actieve markering de kloof tussen 
conventionele verlichting en geen verlichting. 
 
1. Welke innovatieve maatregelen neemt Vlaanderen om de openbare verlichting op een minder 
 vervuilende en energie-opslorpende manier te organiseren? 
 
2. Zijn er in Vlaanderen proefprojecten met alternatieve verlichting? Hoe worden deze geëvalueerd? 
 
3. Op welke wijze wordt de gemeenten gevraagd zelf initiatieven te nemen hieromtrent en op welke 
 wijze worden zij daarin ondersteund? 
 
4. Wat is de doelstelling omtrent het bestrijden van lichtvervuiling? 
 
 Is er een termijn vooropgesteld waarop een bepaald doel bereikt moet zijn? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 170 van 14 december 2005 
van LUDWIG CALUWÉ 
 
 
 
Achtergrondinformatie 
 
In Vlarem II worden hoofdstukken 4.6 en 6.3 gewijd aan de beheersing van hinder door licht voor 
respectievelijk ingedeelde en niet-ingedeelde inrichtingen. De huidige voorschriften zijn vrij beperkt 
en niet altijd éénduidig te interpreteren. Bijkomende handicap is dat er in Vlarem geen concrete cijfers 
worden vermeld. Hierdoor kunnen op basis van de bepalingen in Vlarem geen metingen worden 
uitgevoerd om lichthinder vast te stellen wat de handhaving bemoeilijkt.  
 
Lichthinder is opgenomen in het milieubeleidsplan 2003-2007. Momenteel ligt de nadruk op het 
verzamelen en verspreiden van informatie en op sensibilisatie. 
 
Het verlichtingsniveau van de openbare verlichting langsheen de autosnelwegen en gewestwegen werd 
de voorbije jaren reeds merkelijk verminderd. De actueel door het Vlaamse Gewest toegepaste 
verlichtingsniveaus zijn in overeenstemming met de Europese norm EN-13201-2 van 2003. De 
gehanteerde verlichtingsniveaus houden rekening met de wegcategorie (o.m. volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen) en met de aard van de wegsectie (doorgaande sectie, kruispunt). 
Teneinde de lichtvervuiling te beperken, plaatst het Vlaamse Gewest sinds meerdere jaren enkel 
verlichtingstoestellen van het afgeschermde type zonder rechtstreekse opwaartse lichtuitstraling.  Het 
energieverbruik wordt beperkt door gebruik te maken van energiezuinige lampen met een hoog 
lichtrendement. 
 
Op de autosnelwegen wordt bij nieuwe en vervangingsinvesteringen maximaal gebruik gemaakt van 
breedstralende verlichtingstoestellen met afgeschermde opwaartse lichtuitstraling op hoge masten (20 
m).  De tussenafstand tussen 2 opeenvolgende palen kan daardoor worden opgevoerd tot 90 m wat 
resulteert in een gevoelige reductie van de investerings-, onderhouds- en exploitatiekost. Het 
energieverbruik wordt bijkomend beperkt, met behoud van een verlichtingsniveau dat beantwoordt aan 
de Europese norm, door gebruik te maken van hoogrendement natriumdamplampen en energiezuinige 
voorschakelapparatuur. Bovendien wordt de verlichting op de middenberm tussen 0.30 uur en 5.30 uur 
steeds gedoofd, behalve op de ringautosnelwegen en op op- en afritcomplexen, dit met het oog op het 
behoud van de verkeersveiligheid. Bij nieuwe investeringen of vervangingsinvesteringen wordt 
maximaal gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën en van nieuw ontwikkelde verlichtings-
toestellen met hoog lichtenergetisch rendement. 
 
Op wegen met 2 x 2 rijbanen wordt gestreefd naar het gebruik van breedstralers waarbij de 
rechtstreekse opwaartse lichtuitstraling wordt afgeschermd. Waar mogelijk worden deze toestellen 
naar analogie op de autosnelwegen, op hogere palen geplaatst waardoor de afstand tussen 2 palen kan 
worden afgevoerd (50 m).  Dit heeft een gunstig effect op de investerings- en onderhoudskost, maar 
eveneens in beperkte mate op het energieverbruik. 
 
Op de gewone gewestwegen met 2 rijbanen worden de meest optimale paalhoogtes en 
verlichtingstoestellen geselecteerd in functie van de omgevingsfactoren. Gezien de functie van de weg 
blijft de verlichting tijdens de nacht continu branden. Dit komt de verkeersveiligheid van de 
weggebruiker (voertuigen, fietsers, voetgangers) ten goede, maar ook de sociale veiligheid. 
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1. Het Vlaamse Gewest opteert om in geval van vernieuwing van de openbare verlichting, gebruik te 
maken van de meest recente technologieën op het vlak van de verlichtingstoestellen, de lampen en 
de ballasten, dit met het oog op een reductie van de lichtpolutie en het energieverbruik, doch met 
behoud van de verkeersveiligheid en sociale veiligheid voor alle weggebruikers. 

 
De voorgeschreven verlichtingstoestellen zijn bovendien van het afgeschermde type, waardoor de 
rechtstreekse opwaartse lichtstroom nagenoeg nihil is. 

 
 
2. Vanuit AOSO-EM werden nog geen proefprojecten opgestart betreffende alternatieve verlichting.  

Nieuwe tendenzen in het buitenland worden via literatuurstudie wel opgevolgd. 
 
 
3. Via de Samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ worden 

gemeenten en provincies door het Vlaamse Gewest financieel en inhoudelijk ondersteund bij hun 
milieubeleid. In 2005 tekenden er voor de cluster hinder 156 gemeenten in op niveau 1 en 42 
gemeenten op niveau 2. (Voor de algemene intekening op de Samenwerkingsovereenkomst 
bedragen deze aantallen respectievelijk 158 en 93). In het kader hiervan worden ook specifieke 
campagnes gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest. Zo liep in 2004 en 2005 in het kader van 
Duurzaam Lokaal Milieubeleid (DULOMI) het project ‘Gemeenten verlichten zonder hinder’, 
uitgevoerd door BBL en VVS. De gemeenten die intekenden op het charter lichthinder, kregen 
extra begeleiding bij de aanpak en evaluatie van problemen rond lichthinder. Door de 
milieuadministratie werden 2 brochures verspreid: ‘Publiciteit zonder lichtvervuiling’ in 2001 en 
‘Wegverlichting zonder lichthinder’ in 2003. Deze zijn hoofdzakelijk gericht naar de gemeenten 
en gaan dieper in op de onderwerpen uit de respectievelijke titels. Sinds eind 2005 is de website 
www.emis.vito.be/lichthinder/raadpleegbaar. Naast een overzicht van de geldende normen en 
aanbevelingen, krijg je als gebruiker een opsomming van de maatregelen en technieken voor het 
beperken van lichthinder. Deze website heeft als doelgroep niet alleen de gemeenten, maar ook 
alle andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld huishoudens, bedrijven, eigenaars van sportterreinen, 
landbouwers… Voor de toekomst wordt er verder gekeken naar hoe gemeenten en andere 
doelgroepen het best kunnen worden ondersteund en begeleid bij de aanpak van de problematiek 
rond lichthinder. 

 
4. Volgende doelstellingen worden in het milieubeleidsplan 2003-2007 geformuleerd : 
 

• Nieuwe lichtvervuiling voorkomen en de bestaande lichtvervuiling verminderen 
(plandoelstelling); 

• In 2007 komen geen gebieden meer voor met een kunstmatige hemelluminantie groter dan 
9 keer de natuurlijke hemelluminantie (tussen 0.30 en 5 uur): dit is de categorie gebieden 
waar de kunstmatige hemelgloed nu het grootst is (richtinggevende doelstelling). 

 
Tot op heden zijn deze doelstellingen echter moeilijk op te volgen aangezien hiervoor nog geen 
goed opvolgbare indicatoren ontwikkeld zijn.  
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Vraag nr. 171 
van 16 december 2005 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Fruitteeltsector   -   Verwerking snoeihout 
 
Volgens een telling van 2001 zijn er in Vlaanderen 14.697 ha boomgaarden, waarvan het overgrote 
deel gelegen is in Haspengouw en het Hageland. 
 
Elk jaar opnieuw wordt in de sector van de fruitteelt een gedeelte van de aanplantingen gerooid om 
plaats te maken voor nieuwe fruitbomen. Hierbij komen elk jaar opnieuw dus een aantal tonnen 
grondstof vrij. Hout (snoeihout) is immers geen afval, maar grondstof waar energie uit te halen is, of 
dat kan verhakseld worden om dan opnieuw gebruikt te worden als mulch of compost. 
 
Momenteel wordt het fruithout meestal verbrand in de plantages en velden. Fruithout in openlucht 
verbranden, is dus eigenlijk verloren energie. Momenteel wordt geregeld houtafval verscheept naar 
bijvoorbeeld Italië of Scandinavië om te verbranden en energie te recupereren. In Vlaanderen zijn er 
immers amper of geen mogelijkheden om dergelijk houtafval zoals fruithout en snoeihout te 
verwerken als biomassa en energie te recupereren of olie te maken. 
 
Ook de elektriciteitscentrale van Electrabel in Les Awirs is geen echt alternatief. In deze oude 
steenkoolcentrale werd onlangs een stookketel omgebouwd om biomassa te gaan verbranden. De 
centrale is echter al meer dan vijftig jaar oud en energetisch zeer inefficiënt: slechts 40 % van de 
primaire energie wordt er omgezet in elektriciteit. De restwarmte wordt via de schoorstenen 
doodgewoon in de lucht geblazen, en heel wat energie gaat dus verloren. 
 
Een mogelijkheid om de fruitsector te ondersteunen in zijn zoektocht naar een alternatief voor de 
ongecontroleerde verbranding van snoeihout is het bouwen van hoogwaardige en efficiënte biomassa-
installaties die geschikt zijn om brandstof met een hoge energiewaarde te verbranden om zo 
elektriciteit op te wekken. Misschien is de omvorming van de roosterverbrandingsoven van Houthalen 
naar een hoogcalorische installatie een nuttige optie. Een andere mogelijkheid bestaat erin om op een 
georganiseerde manier aan de fruittelers een ondersteuning te geven om hun snoeihout te verhakselen. 
 
1. Hoeveel snoeihout komt er naar schatting jaarlijks vrij in de fruitteeltsector? Wat gebeurt daar op 

het ogenblik mee? 
 
2. Welke beleidsvisie hanteert de minister van Leefmilieu inzake de terugwinning van energie uit 

snoeihout van de fruitsector? Is de bouw van een milieu- en energieverantwoorde biomassa-
installatie voor de verwerking van houtafval van onder meer de fruitsector daarbij een optie? 

 
3. Zijn er plannen om de bestaande verbrandingsoven van Houthalen om te bouwen tot een installatie 

voor hoogcalorische verwerking, waar ook dit snoeihout zou kunnen worden verwerkt? 
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N.B. Gelijkaardige vragen werden gesteld aan minister-president Leterme (vraag nr. 22) en minister 
 Peeters (nr. 171). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 171 van 16 december 2005 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
1. Er is in Vlaanderen circa 15.000 ha beplant met pit- en steenfruit. De jaarlijkse hoeveelheid 

snoeihout is moeilijk in te schatten, omdat dit afhankelijk is van de rassen, de snoeiwijze, de 
teelttechnieken, … . Het gaat in elk geval maar om beperkte hoeveelheden, en dit  snoeihout ligt 
verspreid over de gehele oppervlakte. Het vergaren en het transport naar een eventuele 
verbrandingsoven zal veel arbeid en energie vergen zodat het gebruik van het snoeihout voor de 
productie van hernieuwbare elektriciteitopwekking nauwelijks enige zin kan hebben. 

 
Op dit ogenblik wordt het snoeihout ter plaatse versnipperd en ook ter plaatse op de bodem 
uitgespreid. Deze houtsnippers zullen op termijn meehelpen om het verlies aan bodemhumus in 
de boomgaarden te compenseren. Als dusdanig heeft het snoeihout op dit ogenblik een zeer 
nuttige en milieukundig verantwoorde aanwending in de bescherming van de bodemkwaliteit. 
 
In geval van vernieuwing van de fruitplantages worden de bomen gerooid en eveneens 
onmiddellijk ter plaatse verhakseld, voor zover zij niet onmiddellijk door derden verwerkt 
worden tot brandhout. Voor het behoud van de bodemkwaliteit, in het bijzonder het behoud van 
een voldoende hoog humusgehalte, is het ook hier milieukundig verantwoord het hout te 
versnipperen en ter plaatse op de bodem uit te spreiden. 

 
2. Het snoeihout dat vrijkomt bij de fruittelers wordt beschouwd als afval. In theorie zijn er 

verschillende verwerkingspistes mogelijk, maar Vlaanderen heeft gekozen voor een beleid 
waarbij afvalpreventie prioritair is en storten wordt ontmoedigd. Materiaalrecyclage staat in de 
verwerkingshiërarchie hoger gerangschikt dan verbranding met energierecuperatie. Dit laatste 
betekent dat in principe voorrang moet gegeven worden aan compostering, boven verbranding 
met energierecuperatie (warmte en elektriciteit). 
 
Het snoeiafval kan ook als mulchmateriaal worden ingezet, mits het gebeurt volgens de 
omzendbrief van 08.06.04 van toenmalig minister Jef Tavernier. Daarin staan voorwaarden 
betreffende de kwaliteit van het snoeihout en van het uiteindelijke mulchmateriaal. In de 
omzendbrief wordt ook aandacht besteed aan de nood aan structuurmateriaal voor het 
composteringsproces. Het gebruik van het snoeihout als mulchmateriaal mag de compostering 
niet hypothekeren. 
 
Wat verbranding betreft, komen op dit ogenblik slechts een beperkt aantal houterige stromen in 
aanmerking, meer bepaald: 
 
• groenafval afkomstig van beheerswerken met een goedgekeurd beheersplan en van 

onderhoud  van natuurreservaten en -gebieden; 
• resthout van bosexploitatie voor houtproductie (geen afval); 
• resthout van beheer of vrijgekomen bij een storm waarvan een deel naar de houtindustrie 

gaat; 
• houtstof en houtkrullen. 
 
Indien snoeiafval van de fruittelers wordt verbrand, al of niet voor de productie van groene 
stroom, gelden de voorwaarden voor afvalverbranding, opgenomen in het VLAREM. Daarnaast 
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moet ook rekening worden gehouden met het verbrandingsverbod van het VLAREA waarbij de 
calorische inhoud van belang is. Snoeihout zal daar wellicht niet aan voldoen waardoor het 
verbrandingsverbod moet nageleefd worden. 

 Ik ben bereid te onderzoeken of een afwijking voor snoeihout energetisch nuttig is. 
 
3. De huisvuilverbrandingsinstallatie te Houthalen is vergund tot eind 2011. Op 31 december 2005 

richtten de drie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Intercompost, Regionale 
Milieuzorg en IVVVA een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband Afvalmaatschappij 
Limburg op. Ook de huisvuilverbrandingsinstallatie te Houthalen werd in deze nieuwe 
afvalverwerkingsmaatschappij ingebracht. Er zal nu bestudeerd worden hoe de afvalverwerking 
in de provincie Limburg in de toekomst georganiseerd zal worden. Dit zal gebeuren binnen het 
kader van het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007, waar voor de provincie 
Limburg bijkomende verwerkingscapaciteit voor restafval wordt gepland. Hierbij wordt 
uitgegaan van alle BBT-technieken en een maximaal energierendement. De ombouw van de 
huidige huisvuilverbrandingsinstallatie te Houthalen is een mogelijke optie die onderzocht kan 
worden. 
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Vraag nr. 175 
van 16 december 2005 
van JOHAN DECKMYN 
 
 
 
Schelde Nijverheidskaai Gent   -   Uitbaggering 
 
De situatie van de Schelde aan de Nijverheidskaai in Gent is vandaag niet echt rooskleurig te noemen. 
Sinds de jaren ’70 wordt ze niet meer uitgebaggerd. Vooral in de zomer resulteert dit in grote 
stankhinder. 
 
Bij de omwonenden heerst bovendien ook de angst voor overstromingen in de toekomst, aangezien de 
Schelde daar zo goed als volledig is dichtgeslibd. De situatie is daar zo ernstig dat men ondertussen 
ook een petitie heeft opgestart om deze zaak aan te klagen. 
 
De minister gaf ondertussen al aan dat er bepaalde prioriteiten zijn, waaraan hij zicht wenst te houden. 
De vraag blijft – hoe dan ook – wanneer men deze situatie aan de Nijverheidskaai in Gent zal 
aanpakken. 
 
Naar verluidt zou men bij de diensten van Zeeschelde Antwerpen zeggen dat het uitbaggeren daar te 
duur zou zijn en dat men met het slib nergens naartoe zou kunnen. 
 
1. Wanneer werd de Schelde op deze plaats voor het laatst uitgebaggerd? 
 
2. Wat zijn de prioriteiten met betrekking tot het uitbaggeren van dit stuk Schelde? Voor wanneer 

zijn de eerstvolgende baggerwerken daar gepland? 
 
3. Heeft de kostprijs voor het uitbaggeren van dit stuk Schelde iets te maken met de 

prioriteitenstelling? 
 

Hoeveel zal het uitbaggeren van dit stuk kosten? 
 
Kan men met het slib van dit stuk Schelde ergens naartoe? 
 
Is het slib daar ter plaatse zwaar vervuild? 
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VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 175 van 16 december 2005 
van JOHAN DECKMYN 
 
 
 
1. Ter hoogte van de Nijverheidskaai werd de Schelde de laatste maal gebaggerd in 1984. 
 
2. Baggeren op dit gedeelte van de Schelde zou dienen gepaard te gaan met ingrepen die nieuwe 

sedimentatie tegengaan. Er werd onderzocht welk bovendebiet noodzakelijk is om bij éénmalig 
baggeren dit gedeelte van de Schelde sedimentatievrij te houden. Er kan nu reeds worden  
geconcludeerd dat na een eenmalig baggeren er omwille van de afwezigheid van voldoende groot 
permanent bovendebiet opnieuw slibafzetting zal voorkomen. Dit belet niet dat verder wordt 
onderzocht wat mogelijk is.  

 
Ik heb Waterwegen en Zeekanaal gevraagd mij een globaal voorstel over te maken. 

 
3. Tussen Melle en Gentbrugge bevindt zich momenteel circa 750.000 m3 sediment. Het gaat in 

hoofdzaak om specie die chemisch is aangerijkt tot onder de norm niet-vormgegeven bouwstof. 
De specie is echter zandarm, zodat ze niet bruikbaar is voor infrastructuurwerken en op basis van 
de wetgeving daarom toch zal moeten worden gestort. De kostprijs voor baggeren, verwerken en 
storten, is afhankelijk van de kwaliteit en de mate waarin herbruik mogelijk is. In eerste orde, op 
basis van de huidige elementen, ligt de prijsvork tussen 40 en 100 EUR per m³. 
 
De kostprijs beïnvloedt de mogelijkheden inzake baggeren en het ogenblik waarop dit mogelijk is. 
De kostprijs van het uitbaggeren zal ook afhankelijk zijn van de mogelijkheid om via technische 
ingrepen na éénmalig baggeren nieuwe sedimentatie tegen te gaan. 
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Vraag nr. 178 
van 20 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Verkeersafwikkeling Hoog-Kortrijk   -   Maatregelen 
 
Op Hoog-Kortrijk is de verkeerscirculatie nog voor verbetering vatbaar. Bovendien is er een blijvend 
parkeerdeficit rond de Kortrijkse Hallencampus. 
 
De opening van de nieuwe AZ Groeninge-campus vanaf 2007 zal een nieuwe verkeerstoevloed 
teweegbrengen. De verkeersafwikkeling aan de rotonde aan de Kennedylaan, waar het verkeer nu 
reeds tijdens piekmomenten vastloopt, zal grondig moeten worden bijgestuurd. Wellicht zal niet enkel 
een bijkomende verbinding tussen de rotonde en ofwel het Ei ofwel de Kennedylaan nodig zijn, maar 
ook een aparte afslagstrook naar het AZ Groeninge. 
 
1. In welke mate zijn de diensten van de minister op de hoogte van de vastlopende verkeersafwikke-
 ling en de parkeernood ter hoogte van Hoog-Kortrijk? 
 
2. Bestaan er reeds concrete plannen voor een efficiënte aanpassing van deze verkeerssituatie? 
 
 Zo ja, hoever staat men ermee? Wat zal de kostprijs zijn? Wanneer zullen de aanpassingen gebeu-
 ren en volgens welk tijdsschema? 
 
 Indien er geen plannen zijn, waarom wordt deze situatie niet alsnog aangepakt? 
 
3. Zijn er plannen voor bijkomende parkeerplaatsen ter hoogte van Hoog-Kortrijk, bijvoorbeeld in 
 het Ei rond Kortrijk? 
 
 Zo ja, hoever staat men ermee? Wat zal de kostprijs zijn? Wanneer zullen deze werken worden 
 uitgevoerd en volgens welk tijdsschema? 
 
 Indien er geen plannen zijn, waarom wordt deze situatie niet alsnog aangepakt? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 178 van 20 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Tengevolge de talrijke ruimtelijke ontwikkelingen op Hoog-Kortrijk, zijnde de nieuwe locatie 

van het ziekenhuis, de uitbreiding van het Kennedypark en de reeds aanwezige grootschalige 
attractiepolen,  werd er vorig jaar in opdracht van de stad Kortrijk door het studiebureau Tritel 
een studie gemaakt over Hoog-Kortrijk. Deze studie werd opgemaakt in samenspraak met de 
administratie Wegen en Verkeer voor wat het aspect gewestwegen betreft. 
 
De parkeernood ter hoogte van Hoog-Kortrijk is echter een aangelegenheid die buiten de 
bevoegdheid van de gewestelijke gewestbeheerder valt. De bevoegdheid hier ligt bij de stad 
Kortrijk en het stedelijke parkeerbedrijf Parko, in samenspraak met de bovenvermelde partners 
voor wat de effecten op gewestwegen betreft. 
 

2. Het resultaat van de hierboven vermelde studie was een voorstelling van de te verwachten 
knelpunten op gebied van de verkeersafwikkeling en suggesties van mogelijke oplossingen 
voor deze knelpunten. 

  
Deze studie is pas eind 2005 afgewerkt. Er zijn nog geen concrete plannen voor het aanpassen 
van de verkeerssituatie. 
 

3. Om de parkeeroverlast te beperken, worden er 3.000 extra parkeerplaatsen gevraagd in de 
buurt van het beurzencentrum Kortrijk Xpo. De stad en het stedelijk parkeerbedrijf Parko 
hebben een overeenkomst ondertekend met bedrijven, de katholieke hogeschool Zuid-West-
Vlaanderen (Katho) en de universiteitscampus Kulak om hun parkings open te stellen tijdens 
beurzen in Kortrijk Xpo. Elektronische signalisatieborden zullen de chauffeurs begeleiden 
naar de randparkings, terwijl pendelbussen een vlotte verbinding met de hallen moeten 
waarborgen.  
Verdere informatie hierover kan worden bekomen bij de diensten van de stad Kortrijk of bij 
het stedelijke parkeerbedrijf Parko. 

 
Het voorzien van bijkomende parkeerplaatsen in het Ei is reeds lange tijd een suggestie van de 
stad Kortrijk. Zoals hierboven al aangegeven valt de aanleg van parkeerplaatsen echter niet 
binnen de bevoegdheid van de gewestelijke wegbeheerder. 
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Vraag nr. 179 
van 20 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Ringlaan Kortrijk   -   Rotonde 
 
Door de enorme verkeerstoevloed van de bezoekers van het Ring Shopping Center Kortrijk-Noord is 
de aanleg van een rotonde aan de Ringlaan noodzakelijk. 
 
1. Wat is de stand van zaken betreffende de aanleg van een rotonde aan de Ringlaan ter hoogte van 

Ring Shopping Center Kortrijk-Noord? 
 

2. Wat is de voorziene kostprijs? 
 
3. Wanneer gebeurt de effectieve aanleg? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 179 van 20 december 2005 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Momenteel is er niet voorzien om een rotonde aan te leggen op de Ringlaan ter hoogte van het 

Ring Shopping Center Kortrijk-Noord. 
 
Enkel in het mobiliteitsplan van de gemeente Kuurne, dat trouwens nog in opmaak is, werd in 
één van de verschillende scenario’s de suggestie gedaan om ter hoogte van de Noordlaan en 
Ringlaan rotondes aan te leggen.  
 
Zolang het centrale deel van de R8 in dit gedeelte niet is aangelegd, fungeert de Ringlaan aan 
beide zijden als onderdeel van de ring en primeert hier dan ook de doorstroming. De aanleg 
van een rotonde zou deze doorstroming niet ten goede komen.  
 
In principe kan een rotonde pas efficiënt functioneren wanneer er op alle takken van de 
rotonde gelijkwaardige intensiteiten zijn. Aangezien op de Ringlaan het grootste aandeel 
doorgaand verkeer is, is deze verhouding hier zeker niet evenredig. Bijgevolg kan een rotonde 
hier het verkeer niet op een efficiënte manier afwikkelen. 

 
Bovendien zou een rotonde op 1 plaats op de ring in strijd zijn met de gelijkvormigheid van de 
talrijke lichtengeregelde kruispunten langs de ring. 

 
 2.+3. Er is niet voorzien in de aanleg van een rotonde. Er is dan ook geen voorziene kostprijs of 

voorziene werken. 
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Vraag nr. 186 
van 20 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
N9 Gent-Eeklo   -   Heraanleg 
 
Reeds jaren vragen gebruikers en omliggende gemeentebesturen van de gewestweg N9 Gent-Eeklo 
aandacht voor de onveilige verkeerssituatie, voornamelijk op het tracé tussen Palinghuizen over 
Mariakerkebrug tot Lovendegem. De voornaamste vraag is de herinrichting van deze gewestweg met 
een terugbrenging van het aantal baanvakken van drie naar twee en veilige oversteekplaatsen. 
 
De administratie Wegen en Verkeer bevestigde bij het Gentse stadsbestuur dat op korte termijn 
veiligheidsmaatregelen zouden worden genomen. Op het stuk van de N9 tussen Gentse Palinghuizen 
en Lovendegem komen extra wegmarkeringen om fietspaden beter af te schermen. Tevens zullen 
fysieke  hindernissen ervoor moeten zorgen dat de N9 een tweevaksbaan wordt, voorbijsteken op de 
middenrijstrook zal niet meer kunnen. Eveneens zal men in snelheidsvertragers voorzien aan 
kruispunten. 
 
De herinrichting van de N9 ter hoogte van Evergem/Belzele is in het licht van de aldaar gevestigde 
groothandelsmarkt ook heel belangrijk. 
 
1. In welke timing is voorzien voor de aangekondigde maatregelen op de N9 tussen Gentse Paling-
 huizen en Lovendegem? 
 
2. In het “streefbeeld” werd geen rekening gehouden met het vestigen van de groothandelsmarkt (te 
 Belzele) langs de N9, is daardoor een bijsturing nodig van het “streefbeeld”? 
 
3. Hoe is de herinrichting ter hoogte van Evergem/Belzele gepland? 
 
4. Wat is de timing voor de herinrichting van de N9 ter hoogte van Evergem/Belzele? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 186 van 20 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. De aangekondigde veiligheidsmaatregelen op korte termijn op de N9 zijn voorzien tussen 

Palinghuizen en de aansluiting met de R4.  
 

De uitvoering is voorzien in het tweede trimester 2006. De weersomstandigheden moeten gunstig 
zijn om markeringswerken te kunnen uitvoeren. 

 
2. In het streefbeeld is wel rekening gehouden met de vestiging van de Groothandelsmarkt te 

Evergem. 
 

De ontsluiting van het industriegebied Durmakker en van de Groothandelsmarkt gebeurt voor het 
autoverkeer vanuit Eeklo via de trekweg langs de Ringvaart aan de brug over de Ringvaart. 
Verkeer vanuit Gent gaat op de ventweg (is nu een trekweg) en rechts-in naar Durmakker; verkeer 
vanaf Durmakker neemt dezelfde ventweg (rechts-uit) langs de N9. De ontsluiting van de 
Groothandels-markt moet op het niveau van gans de gemeente Evergem verder worden bekeken. 

 
 
3. Het huidig kruispunt Rabot met N9 ten behoeve van de ontsluiting van de kern van Belzele wordt  

een lichtengeregeld kruispunt zonder keermogelijkheid, aangezien hiervoor de benodigde ruimte 
ontbreekt. 

 
4. De herinrichting van de N9 t.h.v. het kruispunt Rabotstraat zal gepland worden in functie van de 

beschikbare budgetten. Tenslotte dient opgemerkt dat ook nog eerst de ventwegen moeten worden 
aangelegd alvorens het kruispunt kan worden heringericht. 
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Vraag nr. 189 
van 21 december 2005 
van PATRICK JANSSENS 
 
 
 
Noodbruggen  Antwerpen   -   Timing afbraak 
 
In het kader van de minder-hindermaatregelen naar aanleiding van de heraanleg van de R1 werden 
noodbruggen geplaatst op de Singel in Antwerpen. 
 
Ik waardeer de consequente houding van de minister om deze bruggen volgend voorjaar af te breken 
en ook werk te maken van de afbraak van de zogenaamde noodbrug aan de Rooseveltplaats. 
 
In dat verband vernam ik graag van de minister wat de concrete planning en timing voor de afbraak 
van deze tijdelijke bruggen is. 
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KRIS PEETERS 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 189 van 21 december 2005 
van PATRICK JANSSENS 
 
 
 
De betreffende acties (timing afbraak) bestaan uit volgende onderdelen: 
 

1. De afbraak van de zes tijdelijke bruggen op de Singel. 
2. De herinrichting van de kruispunten ter vervanging van die tijdelijke bruggen. 
3. De herinrichting van andere kruispunten op en rond de Singel. 
4. De afbraak van de oude tijdelijke brug op de Leien. 
5. Bepaalde aanpassingen aan de Singel om de nodige verkeersalternatieven te hebben om de 

Leienbrug te kunnen afbreken.  
 
 
Wat betreft de Singel geldt wat volgt: 
 
De Administratie Wegen en Verkeer (AWV) maakt de plannen op voor de herinrichting van de 
kruispunten waar nu tijdelijke bruggen staan teneinde een verkeerveilige inrichting te kunnen 
garanderen. AWV gaf hiertoe op 10.1.2006 opdracht aan het bureau Tritel-Libost om de plannen op te 
maken. De NV BAM zal na ontvangst van de plannen voor deze herinrichting van de kruispunten ter 
vervanging van de tijdelijke bruggen, in overleg met AWV, opdracht geven aan zijn aannemer de NV 
Iemants, om de bruggen tussen de Plantijn en Moretuslei enerzijds en de Posthoflei anderzijds af te 
breken en de kruispunten her in te richten. Deze werken dienen binnen de toegestane middelen te 
vallen van de aan NV BAM gegeven bijkomende opdracht door de Vlaamse Regering in het kader van 
de minder hinder R1. De heraanleg zelf zal gebeuren in functie van de verkeersveilige werking van 
deze kruispunten. De kans is immers zeer groot dat die kruispunten opnieuw moeten aangepast 
worden in het kader van de minder hinder maatregelen voor latere Masterplanprojecten.  
 
Na de werken tussen de Plantijn en Moretuslei en Posthoflei zal AWV dezelfde acties uitvoeren op de 
rest van de Singel tussen de Posthoflei en de Scheldekaaien. Die maatregelen gebeuren aansluitend aan 
de BAM-werken tussen de Plantijn en Moretuslei en de Posthoflei. Hiertoe zal AWV een 
afzonderlijke aanbesteding organiseren en zal ik de nodige middelen voorzien.  
 
 
Wat betreft de oude Leienbrug (Kipdorpbrug) geldt wat volgt: 
 
De afbraak van de oude Leienbrug gebeurt door de NV BAM, omdat dit gekaderd is in de heraanleg 
van de Leien fase III. Men deelt me mee dat de bouwvergunning voor de afbraak is ingediend op 
4.1.2006. 
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Vraag nr. 190 
van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Zwarte verkeerspunten   -   Sint-Niklaas 
 
Vorige maand maakte de minister bekend dat hij deze legislatuur versneld alle zwarte verkeerspunten 
in Vlaanderen wil aanpakken. 
 
Met deze inhaaloperatie hoopt hij het aantal verkeersslachtoffers drastisch te doen dalen. De algemene 
reactie bij de publieke opinie en in de media is positief. 
 
1. Kan de minister meedelen welke zwarte verkeerspunten in het arrondissement Sint-Niklaas aan-
 gepakt worden? 
 
2. Wat is hierbij de timing (van het ontwerp, aanbesteding en uitvoering)? 
 
3. Is er reeds een eerste raming van de kosten? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 190 van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
In antwoord op de vraag omtrent de gevaarlijke punten in het arrondissement Sint-Niklaas bezorg ik 
hierbij een volledig overzicht voor dit arrondissement voor de TV3V - jaarprogramma's 2003 tot en 
met 2006. 
 
In dit overzicht kunt u zien: 
 
- welke punten worden aangepakt,  
- wat de voorziene timing (ontwerp, aanbesteding en uitvoering) is en  
- welke ramingen op dit ogenblik beschikbaar zijn.  
 
Ramingen voor projecten met definitief goedgekeurde concepten worden gewoon weergegeven.  
 
De ramingsbedragen voor projecten waarvan het concept nog niet definitief is goedgekeurd worden 
'doorstreept' weergegeven.  
 
Voor projecten die momenteel nog aan het planningstraject moeten beginnen kan op dit ogenblik 
natuurlijk nog geen raming worden voorgelegd.  
 
Ik wil hierbij de aandacht vestigen op het feit dat dit slechts een momentopname van eind 2005 is, die 
zal worden bijgestuurd in functie van de verdere projectontwikkeling. De opgegeven timing is dan ook 
louter indicatief. 
 
De gegevens worden vanzelfsprekend periodiek bijgewerkt.  
 
BIJLAGEN 
 
Overzicht voor TV3V-jaarprogramma’s 2003 tot en met 2006. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/190/antw.190.bijl.001.xls 
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Vraag nr. 191 
van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Zwarte verkeerspunten   -   Dendermonde 
 
Vorige maand maakte de minister bekend dat hij deze legislatuur versneld alle zwarte verkeerspunten 
in Vlaanderen wil aanpakken. 
 
Met deze inhaaloperatie hoopt hij het aantal verkeersslachtoffers drastisch te doen dalen. De algemene 
reactie bij de publieke opinie en in de media is positief. 
 
1. Kan de minister meedelen welke zwarte verkeerspunten in het arrondissement Dendermonde aan-
 gepakt worden? 
 
2. Wat is hierbij de timing (van het ontwerp, aanbesteding en uitvoering)? 
 
3. Is er reeds een eerste raming van de kosten? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 191 van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
In antwoord op de vraag omtrent de gevaarlijke punten in het arrondissement Dendermonde bezorg ik 
hierbij een volledig overzicht voor dit arrondissement voor de TV3V - jaarprogramma's 2003 tot en 
met 2006. 
 
In dit overzicht kunt u zien: 
 
- welke punten worden aangepakt,  
- wat de voorziene timing (ontwerp, aanbesteding en uitvoering) is en  
- welke ramingen op dit ogenblik beschikbaar zijn.  
 
Ramingen voor projecten met definitief goedgekeurde concepten worden gewoon weergegeven.  
 
De ramingsbedragen voor projecten waarvan het concept nog niet definitief is goedgekeurd worden 
'doorstreept' weergegeven.  
 
Voor projecten die momenteel nog aan het planningstraject moeten beginnen kan op dit ogenblik 
natuurlijk nog geen raming worden voorgelegd.  
 
Ik wil hierbij de aandacht vestigen op het feit dat dit slechts een momentopname van eind 2005 is, die 
zal worden bijgestuurd in functie van de verdere projectontwikkeling. De opgegeven timing is dan ook 
later indicatief. 
 
De gegevens worden vanzelfsprekend periodiek bijgewerkt.  
 
BIJLAGEN 
 
Overzicht voor TV3V-jaarprogramma’s 2003 tot en met 2006. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/191/antw.191.bijl.001.xls 
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Vraag nr. 192 
van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Zwarte verkeerspunten   -   Eeklo 
 
Vorige maand maakte de minister bekend dat hij deze legislatuur versneld alle zwarte verkeerspunten 
in Vlaanderen wil aanpakken. 
 
Met deze inhaaloperatie hoopt hij het aantal verkeersslachtoffers drastisch te doen dalen. De algemene 
reactie bij de publieke opinie en in de media is positief. 
 
1. Kan de minister meedelen welke zwarte verkeerspunten in het arrondissement Eeklo aangepakt 
 worden? 
 
2. wat is hierbij de timing (van het ontwerp, aanbesteding en uitvoering)? 
 
3. Is er reeds een eerste raming van de kosten? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 192 van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
In antwoord op de vraag omtrent de gevaarlijke punten in het arrondissement Eeklo bezorg ik hierbij 
een volledig overzicht voor dit arrondissement voor de TV3V - jaarprogramma's 2003 tot en met 2006. 
 
In dit overzicht kunt u zien: 
 
- welke punten worden aangepakt,  
- wat de voorziene timing (ontwerp, aanbesteding en uitvoering) is en  
- welke ramingen op dit ogenblik beschikbaar zijn.  
 
Ramingen voor projecten met definitief goedgekeurde concepten worden gewoon weergegeven.  
 
De ramingsbedragen voor projecten waarvan het concept nog niet definitief is goedgekeurd worden 
'doorstreept' weergegeven.  
 
Voor projecten die momenteel nog aan het planningstraject moeten beginnen kan op dit ogenblik 
natuurlijk nog geen raming worden voorgelegd.  
 
Ik wil hierbij de aandacht vestigen op het feit dat dit slechts een momentopname van eind 2005 is, die 
wordt bijgestuurd in functie van de verder projectontwikkeling. De opgenomen timing is dan ook 
louter indicatief.  
 
De gegevens worden vanzelfsprekend periodiek bijgewerkt.  
 
BIJLAGEN 
 
Overzicht voor TV3V-jaarprogramma’s 2003 tot en met 2006. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/192/antw.192.bijl.001.xls 
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Vraag nr. 193 
van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Zwarte verkeerspunten   -   Gent 
 
Vorige maand maakte de minister bekend dat hij deze legislatuur versneld alle zwarte verkeerspunten 
in Vlaanderen wil aanpakken. 
 
Met deze inhaaloperatie hoopt hij het aantal verkeersslachtoffers drastisch te doen dalen. De algemene 
reactie bij de publieke opinie en in de media is positief. 
 
1. Kan de minister meedelen welke zwarte verkeerspunten in het arrondissement Gent aangepakt 
 worden? 
 
2. Wat is hierbij de timing (van het ontwerp, aanbesteding en uitvoering)? 
 
3. Is er reeds een eerste raming van de kosten? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 193 van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
In antwoord op de vraag omtrent de gevaarlijke punten in het arrondissement Gent bezorg ik hierbij 
een volledig overzicht voor dit arrondissement voor de TV3V - jaarprogramma's 2003 tot en met 2006. 
 
In dit overzicht kunt u zien: 
 
- welke punten worden aangepakt,  
- wat de voorziene timing (ontwerp, aanbesteding en uitvoering) is en  
- welke ramingen op dit ogenblik beschikbaar zijn.  
 
Ramingen voor projecten met definitief goedgekeurde concepten worden gewoon weergegeven.  
 
De ramingsbedragen voor projecten waarvan het concept nog niet definitief is goedgekeurd worden 
'doorstreept' weergegeven.  
 
Voor projecten die momenteel nog aan het planningstraject moeten beginnen kan op dit ogenblik 
natuurlijk nog geen raming worden voorgelegd.  
 
Ik wil hierbij de aandacht vestigen op het feit dat dit slechts een momentopname van eind 2005 is, die 
zal worden bijgestuurd in functie van de verdere projectontwikkeling. De opgegeven timing is dan ook 
louter indicatief. 
 
De gegevens worden vanzelfsprekend periodiek bijgewerkt.  
 
BIJLAGEN 
 
Overzicht voor TV3V-jaarprogramma’s 2003 tot en met 2006. 
 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/193/antw.193.bijl.001.xls 
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Vraag nr. 194 
van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Zwarte verkeerspunten   -   Oudenaarde 
 
Vorige maand maakte de minister bekend dat hij deze legislatuur versneld alle zwarte verkeerspunten 
in Vlaanderen wil aanpakken. 
 
Met deze inhaaloperatie hoopt hij het aantal verkeersslachtoffers drastisch te doen dalen. De algemene 
reactie bij de publieke opinie en in de media is positief. 
 
1. Kan de minister meedelen welke zwarte verkeerspunten in het arrondissement Oudenaarde aan-
 gepakt worden? 
 
2. Wat is hierbij de timing (van het ontwerp, aanbesteding en uitvoering)? 
 
3. Is er reeds een eerste raming van de kosten? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 194 van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
In antwoord op de vraag omtrent de gevaarlijke punten in het arrondissement Oudenaarde bezorg ik 
hierbij een volledig overzicht voor dit arrondissement voor de TV3V - jaarprogramma's 2003 tot en 
met 2006. 
 
In dit overzicht kunt u zien: 
 
- welke punten worden aangepakt,  
- wat de voorziene timing (ontwerp, aanbesteding en uitvoering) is en  
- welke ramingen op dit ogenblik beschikbaar zijn.  
 
Ramingen voor projecten met definitief goedgekeurde concepten worden gewoon weergegeven.  
 
De ramingsbedragen voor projecten waarvan het concept nog niet definitief is goedgekeurd worden 
'doorstreept' weergegeven.  
 
Voor projecten die momenteel nog aan het planningstraject moeten beginnen kan op dit ogenblik 
natuurlijk nog geen raming worden voorgelegd.  
 
Ik wil hierbij de aandacht vestigen op het feit dat dit slechts een momentopname van eind 2005 is, die 
zal worden bijgestuurd in functie van de verder projectontwikkeling. De opgegeven timing is dan ook 
louter indicatief. 
 
De gegevens worden vanzelfsprekend periodiek bijgewerkt.  
 
BIJLAGEN 
 
Overzicht voor TV3V-jaarprogramma’s 2003 tot en met 2006. 
 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/194/antw.194.bijl.001.xls 

 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -883- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 195 
van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Zwarte verkeerspunten   -   Aalst 
 
Vorige maand maakte de minister bekend dat hij deze legislatuur versneld alle zwarte verkeerspunten 
in Vlaanderen wil aanpakken. 
 
Met deze inhaaloperatie hoopt hij het aantal verkeersslachtoffers drastisch te doen dalen. De algemene 
reactie bij de publieke opinie en in de media is positief. 
 
1. Kan de minister meedelen welke zwarte verkeerspunten in het arrondissement Aalst aangepakt 
 worden? 
 
2. Wat is hierbij de timing (van het ontwerp, aanbesteding en uitvoering)? 
 
3. Is er reeds een eerste raming van de kosten? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 195 van 21 december 2005 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
In antwoord op de vraag omtrent de gevaarlijke punten in het arrondissement Aalst bezorg ik hierbij 
een volledig overzicht voor dit arrondissement voor de TV3V - jaarprogramma's 2003 tot en met 2006. 
 
In dit overzicht kunt u zien: 
 
- welke punten worden aangepakt,  
- wat de voorziene timing (ontwerp, aanbesteding en uitvoering) is en  
- welke ramingen op dit ogenblik beschikbaar zijn.  
 
Ramingen voor projecten met definitief goedgekeurde concepten worden gewoon weergegeven.  
 
De ramingsbedragen voor projecten waarvan het concept nog niet definitief is goedgekeurd worden 
'doorstreept' weergegeven.  
 
Voor projecten die momenteel nog aan het planningstraject moeten beginnen kan op dit ogenblik 
natuurlijk nog geen raming worden voorgelegd.  
 
Ik wil hierbij de aandacht vestigen op het feit dat dit slechts een momentopname van eind 2005 is, die 
zal worden bijgestuurd in functie van de verdere projectontwikkeling. De opgegeven timing is dan ook 
louter indicatief.  
 
De gegevens worden vanzelfsprekend periodiek bijgewerkt.  
 
BIJLAGEN 
 
Overzicht voor TV3V-jaarprogramma’s 2003 tot en met 2006. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/195/antw.195.bijl.001.xls 

 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -885- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 196 
van 21 december 2005 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
Noord-Zuidverbinding Kempen   -   Onteigeningen 
 
De minister heeft de definitieve plannen en timing in verband met de fly-over in Geel en het basistracé 
tussen Kasterlee en Geel al enige tijd bekendgemaakt. 
 
De werkzaamheden aan de fly-over zouden starten in 2007 met de bouw van de brug over het 
Albertkanaal. In 2008 begint een aannemer met de bouw van de rotondes, de fly-over en de verbreding 
van de E313-brug. In 2009 moeten de werken aan de fly-over achter de rug zijn. 
 
De tracékeuze voor de verbinding Geel-Kasterlee is ook genomen, de minister kiest daar duidelijk 
voor de parallelweg. De werkzaamheden hier zouden worden gespreid over drie jaar, van 2008 tot 
2010. De eerste fase behelst de tunnel onder de Hoge Mouw in Kasterlee en de brug over het Kempens 
Kanaal in Geel. In een tweede fase legt de aannemer de parallelweg aan met tweemaal één rijstrook. 
 
Op 25 november 2005 heeft de Vlaamse Regering, op initiatief van de minister, het voorstel inzake 
alternatieve financiering van openbare werken goedgekeurd. Hierdoor kunnen een aantal missing 
links, waaronder de Noord-Zuidverbinding in de Kempen, versneld worden weggewerkt. 
 
Vele gronden langs dit tracé zijn reeds jaren onteigend. Nochtans meen ik te weten dat nog niet alle 
gronden die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken onteigend zijn. 
 
1. Welke gronden zijn tot op heden reeds onteigend, zowel voor de werken aan de fly-over als voor 

de aanleg van de parallelweg? 
 
2. Welke gronden dienen er nog onteigend te worden voor de aanvang van deze werken? 
 
3. Kan de minister een concrete timing geven van deze procedure? 
 
4. Welke begrotingsmiddelen zijn uitgetrokken voor deze onteigeningen? 
 
5. Op welke termijn denkt de minister rond te zijn met de hele onteigeningsprocedure? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 196 van 21 december 2005 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
I. OMLEIDING N19 : KASTERLEE-GEEL 
 
1.Status van de onteigeningen 
 
Op het grondgebied Geel (tussen de R14 en de Kleine Nete) is het volledig tracé onteigend, 
uitgezonderd een smal perceel ter hoogte van de aansluiting van de R14 en de verkeerslichten van 
Gooreind. Dit perceel waarin de Zeggeloop ligt, is eigendom van de stad Geel en zal waarschijnlijk 
plaatselijk dienen te worden ingewelfd. 
De oude ontwerpplannen ter hoogte van de aansluiting van de R14 voorzagen een kruispuntoplossing 
die verouderd is. AWV werkt nu een nieuw voorstel voor dit kruispunt uit.  
 
Op het grondgebied van de stad Geel zijn er dus beperkte onteigeningen mogelijk voor het nieuwe 
kruispunt R14/N19/Gooreind en voor de taluds van overbruggingen of onderdoorgangen van lokale 
wegen. 
  
 
Op het grondgebied Kasterlee (tussen de Kleine Nete en de N123) dienen nog 40 percelen te worden 
onteigend, waarvoor AWV in de periode 1996-1997 een onteigeningsplan (C14.111) heeft opgemaakt. 
Hiervoor is echter aan het Aankoopcomité nog geen nieuwe raming gevraagd of een Ministerieel 
Besluit genomen. 
De nog te onteigenen gronden, in totaal 4,50 ha bos- en landbouwgrond, betreffen 2,83 ha terrein van 
het Provinciaal Domein Koningsbossen/Hoge Mouw en zijn eigendom van de provincie Antwerpen, 
0,48 ha eigendom van het OCMW van Kasterlee en de rest van 5 particuliere personen. 
 
Ook op het grondgebied van Kasterlee zijn er dus beperkte onteigeningen mogelijk voor de taluds van  
overbruggingen en onderdoorgangen van lokale wegen. 

2. Procedure en timing 
 
AWV kreeg opdracht om het nieuwe ontwerp met inbegrip van het nieuwe kruispunt te Gooreind van 
de N19 met de R14 en de overbruggingen en onderdoorgangen van de lokale wegenis met de N19, uit 
te werken en tegen juli 2006 een volledig voorstel van onteigeningsplan voor te leggen, zodat het 
Ministerieel Besluit (MB) tijdig kan worden genomen. 
Op basis van dit nieuwe MB kunnen in de loop van de tweede helft 2006 – eerste helft 2007 de 
onteigeningen door het Aankoopcomité worden uitgevoerd. 
De onteigeningen dienen bij voorkeur voltrokken te zijn tegen het ogenblik dat de stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd, einde 2007, en zij dienen zeker voltooid te zijn bij het aanstellen van 
een aannemer voor de bouw van de infrastructuurwerken, begin 2008. 
 
3. Middelen 
 
De financiële middelen voor de onteigeningen zijn niet afzonderlijk voorzien op de begroting. Dit is 
niet gebruikelijk binnen de begrotingsregels van AWV. De financiële middelen dienen voorzien te 
worden bij het nemen van het Ministerieel Besluit. 
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II. HERINRICHTING N19 GEEL - WEST 
 
1. Status van de onteigeningen 
 
De onteigeningen zijn in voorbereiding. Het voorontwerp is hier volledig gekend, maar gezien de 
bebouwingsdichtheid is het hier aangewezen om de onteigeningen te baseren op een gedetailleerd 
bouwkundig ontwerp. Het betreft grotendeels onteigeningen van braakliggend bos of weiland en 
hoeken van percelen waarop zich bedrijfspanden bevinden. 
Gezien de tijd die dit in beslag neemt, heb ik opdracht gegeven om het leegstand kantoorgebouw (in 
eigendom van de firma Promabo) op de hoek van de N19 Snelwegstraat – Bell Telephonelaan te 
Oevel,  via een afzonderlijk op te maken onteigeningsplan te onteigenen. 
Het Vlaamse Gewest is door de eigenaar van dit leegstaand pand, de firma Promabo, in gebreke 
gesteld en gedagvaard. De eigenaar stelt dat hij het pand niet opnieuw kan verhuren aan een nieuwe 
huurder omwille van de onteigeningsdreiging die rust op het pand. Deze zaak is echter nog niet 
voorgekomen voor de rechtbank. 

2. Procedure en timing 
 
AWV zal het onteigeningsplan voor het kantoorpand Promabo NV tegen juli 2006 voorstellen, alsook 
de andere onteigeningsplannen, zodat op basis van het MB het kantoorpand de tweede helft van 2006 
kan worden onteigend. 
 
3. Middelen 
 
Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord voor het wegvak Kasterlee-Geel. 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 200 
van 22 december 2005 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Decreet integraal waterbeleid   -   Uitvoering 
 
In het kader van de Beleidsnota Leefmilieu 2005-2009 en recentelijk de Beleidsbrief Leefmilieu 2006 
wees de Groen-fractie op het belang van een inhaalbeweging wat de uitvoering van het decreet 
integraal waterbeleid (DIWB) betreft, onder meer inzake de “juridische” installatie van de watertoets 
en de opmaak van bekken- en deelbekkenbeheerplannen. 
 
Wat dit laatste betreft, is het intussen een publiek geheim dat de opmaak van de bekkenbeheerplannen 
een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. Dat heeft te maken met het uitblijven van het 
uitvoeringsbesluit, dat eindelijk op 9 september 2005 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering 
(Belgisch Staatsblad van 2 december 2005). Nochtans bevat dit uitvoeringsbesluit geen nieuwe 
elementen ten opzichte van het uitvoeringsbesluit dat door de Vlaamse Regering reeds principieel 
goedgekeurd werd. Meer zelfs, het goedgekeurde uitvoeringsbesluit is veel beperkter. Zo werd het 
vergoedingensysteem voor overstromingsgebieden helemaal geschrapt. Ook de bepalingen m.b.t. 
vismigratie werden niet goedgekeurd. De bekkenbesturen, bekkenraden en bekkensecretariaten moeten 
immers nog opgericht worden, en de bekkencoördinatoren worden pas binnenkort aangesteld. 
 
De bekkenbeheerplannen moeten volgens het DIWB goedgekeurd worden door de regering uiterlijk 
eind 2006. Er is dus nog goed één jaar te gaan. De goedkeuring van de bekkenbeheerplannen is 
nochtans essentieel voor het integrale waterbeleid. Het is namelijk essentieel dat de verschillende 
waterbeheerders een gecoördineerde aanpak uitwerken voor de aanpak van de wateroverlast. Deze 
zomer heeft nogmaals aangetoond dat er dringend een gecoördineerde aanpak noodzakelijk is. De 
goedkeuring van de bekkenbeheerplannen is ook essentieel voor het bereiken van de doelstellingen 
van de EU-kaderrichtlijn Water. Door te talmen, vrezen we dat Vlaanderen er niet zal in slagen om de 
beoogde doelstellingen tijdig te bereiken. 
 
Bedoeling van het DIWB is om die bekkenbeheerplannen te kunnen gebruiken als bouwstenen voor de 
stroomgebiedbeheerplannen. De geplande timing rond de stroomgebiedbeheerplannen is dat uiterlijk 
eind 2006 stap 1 wordt gezet, met name de bekendmaking  en het openbaar onderzoek over het 
tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van het stroomgebiedbeheerplan. Tegen uiterlijk eind 
2007 dient stap 2 te worden gezet, met name de bekendmaking en openbaar onderzoek over de 
belangrijkste waterbeheerproblemen vastgesteld in het stroomgebied. Dan volgt stap 3 tegen uiterlijk 
eind 2008, met name het openbaar onderzoek over het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan. We ronden 
af met stap 4, zijnde de goedkeuring tegen uiterlijk eind 2009. Die vier stappen en timing zijn 
opgelegd door de kaderrichtlijn Water. 
 
Het is dus belangrijk dat de in het decreet en de kaderrichtlijn Water voorziene timing wordt gehaald. 
Anders belanden we in de situatie dat de bekkenbeheerplannen pas goedgekeurd zullen zijn op 
hetzelfde ogenblik als of nadat de belangrijkste waterbeheerproblemen voor het stroomgebied 
geïnventariseerd zijn en voorgelegd zijn aan het publiek. Dan komen we in een omgekeerde wereld 



-890-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006
 
 

 

terecht. De chronologie wordt immers overhoop gehaald en de koppeling van de opmaak van de 
bekkenbeheerplannen en de stroomgebiedbeheerplannen wordt toch wel voor een stuk doorgeknipt. 
 
Tweede belangrijk dossier dat vertraging oploopt, is de watertoets en daarmee verbonden het 
Rubiconfonds, opgericht bij programmadecreet in 2003 en te spijzen met de opbrengsten uit het 
systeem van planbaten of met algemene middelen. Het ontwerpbesluit op de watertoets werd nog door 
de vorige Vlaamse Regering voorbereid, en ligt sinds 2004 beslissingsklaar. De minister heeft in de 
Commissie voor Leefmilieu gezegd dat er reeds eind 2004 een advies werd verleend door de Inspectie 
van Financiën. 
 
1. Onderschrijft de minister het belang van de koppeling en logische volgorde tussen de 

bekkenbeheerplannen en de stroomgebiedbeheerplannen? Welke maatregelen neemt hij om deze 
koppeling te behouden? 

 
2. Welke bijkomende inspanningen zal de minister leveren om de wettelijke doelstelling te halen, om 

de bekkenbeheerplannen goed te keuren tegen eind 2006? Of wil de minister afstappen van deze 
doelstelling? 

 
3. Wat weerhoudt de minister ervan om het uitvoeringsbesluit op de watertoets ter goedkeuring voor 

te leggen? Tegen wanneer wordt de goedkeuring gepland? 
 
4. Wordt het Rubiconfonds gespijsd om de watertoets operationeel te maken (aankopen van gronden 

en gebouwen in overstromingsgebieden)? 
 

Zo ja, met welke middelen wordt dit fonds gespijsd? 
 
Zo neen, hoe zullen dan de aankopen in watergevoelige gebieden verlopen? 
 

5. Wanneer worden de andere uitvoeringsbesluiten op het DIWB ter goedkeuring voorgelegd, zoals 
de regeling m.b.t. de oeverzones en overstromingsgebieden, het voorkooprecht, onteigening, 
aankoopplicht, vergoedingsplicht…? 
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KRIS PEETERS 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 200 van 22 december 2005 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
1.+2.  De koppeling tussen bekkenbeheerplannen en stroomgebiedsbeheerplannen is inderdaad van 

groot belang voor het behalen van de doelstellingen van integraal waterbeleid. Om de 
koppeling tussen beide planniveaus te verzekeren is de timing van de vaststelling en de 
bekendmaking van de eerste bekkenbeheerplannen (met inbegrip van deelbekkenbeheer-
plannen) verplaatst naar eind 2007. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee. Vooreerst 
zal het in de praktijk haalbaar zijn om de formele goedkeuringsprocedure voor de vaststelling 
van de bekkenbeheerplannen, te doorlopen. Hiervoor is de oprichting van verschillende 
bekken- en deelbekkenstructuren noodzakelijk. In navolging van het recent gepubliceerde 
uitvoeringsbesluit betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie 
van het integraal waterbeleid (goedgekeurd op 9 september 2005), zal hiervan werk worden 
gemaakt. De CIW heeft de opdracht gekregen om hiervoor voorbereidingen te treffen, startend 
met het opmaken van een voorstel voor de aanduiding van bekkencoördinatoren. Ten tweede 
wordt een administratieve vereenvoudiging doorgevoerd bij de adviesverlening bij de opmaak 
van beide planniveaus (zowel bij de overheid als bij de burger). Het openbaar onderzoek van 
het bekkenbeheerplan wordt gekoppeld aan het openbaar onderzoek van het tijdsschema en 
werkprogramma voor de opstelling van het stroomgebied-beheerplannen (dat in uitvoering 
van de Europese kaderrichtlijn water en het decreet integraal waterbeleid ten laatste op 22 
december 2006 dient te worden opgestart). Door deze koppeling wordt een overmatige 
bevraging vermeden en kunnen overheidsmiddelen voor het voeren van een openbaar 
onderzoek optimaler worden aangewend. Deze mogelijkheid is trouwens reeds expliciet 
voorzien in het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003. Ten derde wordt een duidelijke 
link gelegd tussen beide planniveaus en blijft het mogelijk om de bekkenbeheerplannen te 
gebruiken als bouwstenen voor de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen, die dienen vast-
gesteld te worden tegen uiterlijk 2 december 2008. 
Ik wil er trouwens op wijzen dat de opmaak en vaststelling van bekkenbeheerplannen niet 
ingegeven is via Europese regelgeving.  

 
3. Mijn administratie heeft het kaartmateriaal dat hoort bij het ontwerp van uitvoeringsbesluit 

voor de watertoets, zoals aangekondigd pas in het najaar van 2005 kunnen afronden. Het 
ontwerpbesluit werd voorgelegd aan en principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
Op 20 januari ll. werd het ontwerpbesluit voor advies overgemaakt aan SERV en MiNa.  

 
4. Het Rubiconfonds, opgericht met het programmadecreet van 27 juni 2003, heeft tot doel om 

middelen afkomstig van de planbatenheffingen voor bedrijventerreinen, aan te wenden voor 
maatregelen ter bescherming tegen schade door wateroverlast. De aankoop van 
overstromingsgebieden is daarbij een van de vele mogelijke maatregelen. Tot nu toe werden 
door het Rubiconfonds nog geen inkomsten geboekt. Aangezien het beheer van het 
Rubiconfonds onder de bevoegdheid valt van mijn collega Van Mechelen, is hier verder 
onderling overleg nodig over de operationalisering van het fonds. Mijns inziens moet de 
operationalisering gelijk lopen met de goedkeuring van de bekkenbeheerplannen waarin de 
overstromingsgebieden die in aanmerking komen voor aankoop, worden afgebakend. 

 
5. Wat betreft het vervolgtraject voor het decreet integraal waterbeleid is aan de CIW opdracht 

gegeven om de wenselijke reikwijdte en een stappenplan voor te leggen. 
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Vraag nr. 202 
van 22 december 2005 
van JOS STASSEN 
 
 
 
Motorcrosscircuit Waterloos (Maaseik)   -   Milieuvergunning 
 
In Waterloos, een deelgemeente van de stad Maaseik, bestaat al jaren een motorcrosscircuit, uitgebaat 
door MC Waasland, in een oude kiezelgroeve. 
 
Over dit circuit bestaat al jaren onenigheid tussen de uitbater en de stad Maaseik enerzijds en het 
bewonerscomité Leefbaar Waterloos anderzijds. 
 
De stelling van de MC Waterloos en de stad Maaseik is dat: 
 

− dit circuit beantwoordt aan een nood aan crossterreinen; 
− dit circuit zich bevindt in een oude kiezelgroeve met alle voordelen van dien; 
− via een algemene regularisatie in het kader van het plan in verband met lawaaierige sporten, 

dit terrein een definitieve bestemming moet krijgen, door middel van een provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een milieuvergunning en de nodige bouwvergunningen. 

 
De stelling van het bewonerscomité Leefbaar Waterloos is dat: 
 

− dit circuit illegaal is, aangezien het zich in de feiten in een natuurgebied bevindt; 
− derhalve de stad Maaseik zomaar geen huishoudelijk reglement voor een motorcrosscircuit in 

deze kiezelgroeve kan uitschrijven; 
− derhalve alle vergunningen (bouw- en milieuvergunning) sterk betwistbaar zijn; 
− dit circuit niet in aanmerking kan komen om geregulariseerd te worden omdat dit zich veel te 

kort bij de woonzone Waterloos bevindt. 
 

1. Wat is de stand van zaken van de milieuvergunning voor het motorcrosscircuit in de kiezelgroeve 
Waterloos? 
 

2. Wat waren de adviezen van de administratie van de minister tijdens de procedure van de 
milieuvergunning? 

 
3. Klopt het dat de voormalige kiezelgroeve een tijdlang is gebruikt als deponie? 
 

Zo ja, welk soort afval bevindt zich daar? Zo neen, werd ooit een onderzoek gedaan naar een 
mogelijk stort op deze plaats? 

 
4. Welke controle heeft de Milieu-inspectie op deze plaats reeds uitgevoerd? Wat waren de 

vaststellingen? 
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N.B. Gelijkaardige vragen werden gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 64), Anciaux (nr. 
36), en Peeters (nr. 202). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 202 van 22 december 2005 
van JOS STASSEN 
 
 
 
1. Bij besluit van 19 januari 2005 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg 

werd aan de vzw M.C. Maasland – Neeroeteren, p.a. Fortstraat 41 te 3680 Maaseik, de 
milieuvergunning verleend voor de verdere exploitatie en het veranderen van het bestaande 
motorcrossterrein gelegen Ketelstraat z/n te 3680 Maaseik (Neeroeteren), voor een termijn van 3 
jaar die eindigt op 19 januari 2008. 

 
Aanvullend aan de geldende VLAREM-milieuvoorwaarden werden met dit besluit tevens een 
aantal bijzondere vergunningsvoorwaarden opgelegd, met name: 
 

• Het circuit mag maximaal 149 kalenderdagen per jaar worden opengesteld. 
• De kalenderdagen waarop het circuit open wordt gehouden, moeten jaarlijks worden 

overgemaakt aan de afdeling Milieuvergunningen en Milieu-inspectie van de 
AMINAL, minstens één maand voor de opening. 

• Overeenkomstig artikel 5.32.10.2, §4 van titel II van het Vlarem wordt een vrijstelling 
verleend van de verplichting tot het behouden van een evenwicht op maandbasis 
tussen de dagen in de weekends met ingedeelde activiteiten en de dagen in de 
weekends zonder ingedeelde activiteiten, in die zin dat er per kalenderjaar maximaal 
35 weekends met crossactiviteiten mogen worden voorgesteld in de kalender die 
wordt voorgelegd aan de afdeling Milieuvergunningen en Milieu-inspectie van de 
AMINAL. 

• Overeenkomstig artikel 5.32.10.4, §4 van titel II van het Vlarem wordt een 
gedeeltelijke vrijstelling verleend op het verbod tot het gebruik van de omloop op zon- 
en feestdagen vóór 12 uur en na 18 uur en onder voorbehoud dat hiervoor een 
bijkomende toestemming wordt verkregen van het stadsbestuur van Maaseik. 

• Tijdens trainingsdagen op zaterdag en zondag moet er per uur een verplichte pauze 
van 15 minuten worden gerespecteerd op de omloop. 

• De exploitant moet steeds kunnen beschikken over een precisie-geluidsniveaumeter 
om het geluidsniveau van de gebruikte motorvoertuigen te kunnen bepalen 
overeenkomstig artikel 5.32.10.3, §1,2° van titel II van het Vlarem.”. 

 
Tegen bovenvermelde in eerste aanleg verleende milieuvergunning is er bij mijn ambt geen beroep 
ingediend geweest. 

 
2. De milieuvergunningsaanvraag maakte het voorwerp uit van de volgende adviezen: 
 

• het college van burgemeester en schepenen van Maaseik: 
gunstig; 

• de buitendienst Limburg van de Afdeling 
Milieuvergunningen: ongunstig; 

• de afdeling Limburg van AROHM: ongunstig; 
• de VMM: deels gunstig en deels ongunstig; 
• de afdeling Water: gunstig. 
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3. Van 1993 tot eind jaren '90 heeft de OVAM, samen met de vijf Vlaamse provinciebesturen 
projecten opgezet om potentieel verontreinigde sites te inventariseren. Het in de vraag vermelde 
terrein is opgenomen in zo'n site als oud fabrieksterrein met registratienummer 3680B02008 en 
karakteristieke naam : Asfaltcentrale Neeroeteren, gelegen aan de Bosstraat en bekend als een 
gemeentelijke kiezelgroeve. 

 
Kadastraal is deze site als volgt gekend: 72024D1269 M en 72024D1269 L. 
 
Volgens de gegevens hebben hier volgende Vlarebo-activiteiten hier plaatsgevonden in de periode 
van 1968 tot 1973: 
 

• een asfaltplant (vlareborubriek 1.2.) 
• opslag van 23000 liter lichte stookolie (vlareborubriek 17.3.6 a)2 of b)2). 

Hiertoe werd op 25 januari 1968 door de Bestendige Deputatie een vergunning afgeleverd. 
Na deze periode werd hier het recreatiedomein Hoge Kempen uitgebaat (vlaremrubriek 
32.8.1). Dit inventarisatiedossier werd opgemaakt door Lisec, o.a. na een terreinbezoek en 
contacten met de gemeente. Van het gebruik als deponie werd in dit inventarisatiedossier 
geen melding gemaakt. Buiten deze inventarisatiegegevens zijn er bij de OVAM geen 
andere onderzoeksgegevens bekend. 
 

4. Op 23 juli 2005, 1 oktober 2005 en 17 november 2005 werd er door de buitendienst Limburg van 
de afdeling Milieu-inspectie een controle uitgevoerd. 
 
De inspectie op zaterdag 23 juli 2005 gebeurde naar aanleiding van het afleveren van de 
milieuvergunning op 19 januari 2005 door de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg. 
Tijdens deze inspectie werd er niet gereden; de cross zou pas om 11.00 uur aanvangen. De 
exploitant werd aangemaand om voor 1 december 2005 de stookolietank en de olievaten in te 
kuipen en om een melding te doen van de juiste inhoud van de stookolietank en de opslag van de 
olie aan de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg. 
 
De inspectie op zaterdag 1 oktober 2005 gebeurde naar aanleiding van diverse klachten over 
geluidshinder die sinds eind augustus 2005 werden ingediend. Tijdens deze inspectie werd er wel 
gereden. Naar aanleiding van deze inspectie, werd er een proces-verbaal van overtreding opgesteld 
wegens het niet naleven van de opgelegde sectorale en bijzondere voorwaarden. De exploitant werd 
aangemaand om zich voor 10 november 2005 in orde te stellen met betrekking tot de vastgestelde 
overtredingen. 
 
Op 17 november 2005 gebeurde er een voortgangscontrole. De gegeven aanmaningen van de 
afdeling Milieu-inspectie werden opgevolgd. 
 
In verband met de geluidshinder die de buurtbewoners ervaren, dient er te worden op gewezen dat 
de geluidsnormen voor omgevingsgeluid, zoals bedoeld in hoofdstuk 4.5 Vlarem II, niet van 
toepassing zijn. In de milieuvergunning wordt enkel de geluidsemissie per motorvoertuig 
genormeerd.  
 
Gelet op de ontvangen klachten, zal de afdeling Milieu-inspectie bij het aanvangen van het nieuwe 
motocross-seizoen overgaan tot het uitvoeren van beperkte geluidsmetingen om de klachten beter 
te kunnen evalueren.  
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 206 
van 6 januari 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Grond- en regenwatergebruik   -   Kwaliteitscontrole 
 
De laatste jaren is het hergebruik van regenwater toegenomen vooral door de subsidies die hiervoor 
worden uitgereikt. Ook zijn er nog vele burgers die gebruikmaken van putwater voor hun 
huishoudelijke taken. 
 
Nochtans zijn aan deze twee manieren van wateraanwending volgens mij wel risico’s verbonden 
omdat mijns inziens op geen enkele manier de kwaliteit van het water gecontroleerd wordt. 
 
1. Heeft de minister weet van het aantal gezinnen in Vlaanderen die gebruikmaken van grondwater, 

en van het aantal gezinnen die gebruikmaken van regenwater? 
 
2. Op welke manier wordt de kwaliteit van het grondwater alsook de kwaliteit van het regenwater 

aan controle onderworpen voor het gebruik ervan voor huishoudelijke activiteiten? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 206 van 6 januari 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. In december 2002 verzamelde de afdeling Water op basis van een representatieve steekproef via 

een survey-onderzoek, gegevens over het watergebruik van de Vlaamse gezinnen. 
Er werden 1.016 gezinnen bevraagd; 144 van de gezinnen bevestigden dat zij gebruik maken 
van grondwater (= 14 %) en 356 gezinnen van hemelwater (35%). 
 
Gebaseerd op het gegeven van 2.434.346 Vlaamse gezinnen in 2002, krijgen we bij extrapolatie 
van de onderzoeksresultaten naar schatting 350.000 gezinnen die water gebruiken afkomstig van 
een eigen grondwaterwinning en 850.000 gezinnen die hemelwater gebruiken. 
 
Jaarlijks worden 700 tot 800 gezinnen door het Vlaamse Gewest gesubsidieerd voor de 
plaatsing van een regenwaterput bij een bestaande woning. Bij nieuwbouw (met een 
dakoppervlakte groter dan 75 m²) en herbouw is een hemelwaterput verplicht.  

 
2. In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake 

de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, staat dat men in het 
geval van water bestemd voor menselijke consumptie dat afkomstig is van een afzonderlijke 
waterwinning die gemiddeld minder dan 10 m3 per dag levert of waarvan minder dan 50 
personen gebruik maken, voor een dergelijke winning een auditcontrole dient te worden 
uitgevoerd bij ingebruikname en vervolgens om de tien jaar. De resultaten van deze uitgebreide 
auditcontrole dienen te worden meegedeeld aan de afdeling Water en de gezondheidsinspectie. 
Het huishoudelijk gebruik, onafgezien of het grondwater of regenwater is, zoals bedoeld in de 
vraagstelling, wordt geacht gevat te zijn in deze rubriek.  
Voor huishoudelijke activiteiten die niet begrepen zijn onder menselijke consumptie, zoals het 
sproeien van tuinen, spoelwater van de toiletten en dergelijke, zijn geen kwaliteitsnormen 
vastgesteld. 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 207 
van 6 januari 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Doortrekking N343 Gullegem-Moorsele   -  Stand van zaken 
 
De doortrekking van de N343 ten noorden van het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele wordt 
onderzocht. Eind april 2005 moest nog getoetst worden of de module 14 kon worden toegepast. 
Wanneer zou blijken dat het dossier in aanmerking komt voor de toepassing van een module 14, dan 
kan dit project opgenomen worden op het driejareninvesteringsprogramma. 
 
1. Wat is de stand van zaken in dit project? 
 
2. Komt dit project uiteindelijk in aanmerking voor het toepassen van een module 14? 
 

Zo ja, wat betekent dit concreet? 
 
3. Wat is nu het verdere verloop van dit dossier inzake concrete inhoud en timing? Wanneer kan 

het project op het driejareninvesteringsprogramma? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 207 van 6 januari 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Begin juni 2005 werd, aan de hand van de toelichtingsnota, opgemaakt door de 

Intercommunale Leiedal, getoetst binnen mijn administratie of het dossier al dan niet in 
aanmerking komt voor de module 14. 

 
Mijn administratie heeft hierop een negatief advies gegeven en dit om volgende redenen. Het 
voorgestelde project bestaat uit 2 fasen. Een 1° fase op grondgebied van de gemeente 
Wevelgem en een 2° fase die hierop aansluit op grondgebied van de gemeente Ledegem. 
Aangezien het ontwerp van de 1° fase op het tijdstip van de aanvraag reeds volledig afgewerkt 
en aanbesteed was en momenteel al in uitvoering, kan dit gedeelte onmogelijk met 
terugwerkende kracht in aanmerking komen voor een subsidiëring via de module 14.  
 
Bijgevolg sluit de 2° fase, die aansluit op de 1° fase, hierbij niet meer rechtstreeks aan op de 
gewestweg en komt dus ook niet in aanmerking voor de subsidiëring via module 14. 
 

2. Zoals hierboven vermeld komt het project niet in aanmerking voor het toepassen van de 
module 14. 

 
3. Aangezien het project niet in aanmerking komt voor de module 14, wordt het dan ook niet 

voorzien op het driejarenprogramma. 
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KRIS PEETERS 
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Vraag nr. 209 
van 6 januari 2006 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
Wateroverlast 2005 Oost- en West-Vlaanderen   -   Evaluatie 
 
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft onder leiding van zijn gouverneur een grondige 
evaluatie gemaakt van de buitengewone regenval en hiermee gepaard gaande wateroverlast van 4 juli 
2005. 
 
In het kader van die evaluatie werden ook enkele knelpunten voorgelegd aan de minister. 
 
Eén van de opties was een onderzoek om een pompgemaal te bouwen op het Leopoldkanaal in 
Knokke-Heist. 
 
1. Hoever staat het onderzoek naar de wenselijkheid van een pompgemaal op het Leopoldkanaal in 

Knokke-Heist? 
 
Dit is van belang voor de overstromingsproblematiek in het Meetjesland, voornamelijk voor de 
gemeente Sint-Laureins. 

 
2. Is dergelijke evaluatie ook in Oost-Vlaanderen – dat ook voor een groot deel als rampgebied werd 

erkend – gebeurd of gepland? 
 

Is daartoe de medewerking van de administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) gevraagd? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 209 van 6 januari 2006 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
1. Het voorstel om een pompgemaal te bouwen wordt onderzocht door het Waterkundig Labo te 

Borgerhout in opdracht van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal N.V. 
Meerbepaald wordt onderzocht of het overpompen naar het afleidingskanaal van de Leie zonder 
nadelige gevolgen kan gebeuren. Dit zou leiden tot een goedkopere en veel sneller te realiseren 
oplossing dan het pompen naar de zee via lange persleidingen dwars door het havengebied van 
Zeebrugge. 
De optimale capaciteit zal moeten blijken uit de lopende studie. 
De steenbestortingen en de damwand, die de uitstroming van de kanalen hinderen, werden wel 
reeds verwijderd. 
 

2. Mijn administratie voert voor haar patrimonium in West- en Oost-Vlaanderen alleszins zelf ook 
een evaluatie van de wateroverlast van 4 juli 2005 uit, en zal dit terugkoppelen met de provincies. 
Waterwegen en Zeekanaal NV werd, indien een evaluatie van de wateroverlast van 4 juli 2005 
door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen zou zijn uitgevoerd, daar niet bij betrokken. 
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MARINO KEULEN, 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 

 STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
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Vraag nr. 234 
van 8 juli 2005 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Provinciegouverneurs   -   Residentievergoeding en onverenigbaarheden 
 
In het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de 
provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wordt onder 
meer melding gemaakt van het geldelijk statuut (salaris en vergoedingen). 
 
Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. Vandaar de vraag naar de 
stand van zaken. Gouverneurs (en de adjunct-gouverneur van Vlaams-Brabant) worden immers 
benoemd door de Vlaamse Regering en ook betaald door de Vlaamse Gemeenschap. Destijds is door 
een van de voorgangers van de minister ook de beslissing genomen dat gouverneurs geen lid kunnen 
zijn van een intercommunale of andere overheidsinstellingen. Gouverneurs worden goed betaald, 
hebben een wagen met chauffeur en beschikken over een ambtswoning (in het raam van de 
zogenaamde residentievergoeding). 
 
1. Wat is de stand van zaken op het vlak van ambtswoningen?  
 

a) Welke gouverneurs (en adjunct-gouverneur Vlaams-Brabant) beschikken over een 
ambtswoning en welke niet? Welke alternatieven zijn er in het laatste geval? 

 
b) Zijn de betrokken ambtswoningen overgedragen aan het Vlaams Gewest? Welke prijs werd 

hiervoor betaald? 
 

c) Hoeveel bedragen de jaarlijkse kosten aan onderhoud, verwarming, enzovoort, voor de 
respectieve ambtswoningen ten laste van het Vlaams Gewest? 

 
d) Wordt de “residentievergoeding” waarvan sprake in bovenvermeld besluit integraal ingevuld 

door het ter beschikking stellen van een ambtswoning?  
 
Hoe wordt zij toegepast indien er geen ambtswoning ter beschikking is? Is de 
residentievergoeding dan forfaitair of op basis van afrekeningen?  
 
Besteedt elke gouverneur op de ene of de andere wijze zijn residentievergoeding? 

 
2. a) Welke andere functies bekleden de respectieve gouverneurs (adjunct-gouverneur)?  
 

Worden die vergoed? Zo ja, hoeveel bedragen de respectieve vergoedingen? 
 

b) Welke functies mogen zij niet uitoefenen? 
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Gaat het om een limitatieve opsomming, om algemene criteria of om een combinatie van 
beide?  
 
Hoe worden in de laatste twee gevallen eventuele onverenigbaarheden concreet  afgewogen en 
opgevolgd? 
 
Kan een gouverneur bijvoorbeeld voorzitter worden van een verzekeringsmaatschappij? 
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MARINO KEULEN 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 234 van 8 juli 2005 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. De gouverneur van West-Vlaanderen beschikt over een ambtswoning.  

Bij de ambtsaanvaarding van de gouverneur van Oost-Vlaanderen en deze van Limburg konden de 
ambtswoningen niet betrokken worden. Wegens verbouwingswerken kan de gouverneur van 
Limburg nog steeds zijn woning niet volwaardig bewonen. Het is pas recent dat hij met de nodige 
ongemakken de ambtswoning als woning kan gebruiken. Ook de gouverneur van Oost-Vlaanderen 
heeft volgens mijn laatste informatie nog steeds niet het volle genot van de ambtswoning.  

Deze ambtswoningen werden nog niet overgedragen aan het Vlaamse Gewest.  

Het Vlaamse Gewest droeg in 2004 volgende kosten: 
- Limburg:  

Onderhoud, verwarming, verlichting, telefoon en dergelijke: 22.224,95 euro 
- Oost-Vlaanderen: 

Elektriciteit, gas, water: 8.640,00 euro 
Telefoon: 1.646,00 euro 
Tuinonderhoud: 5.392,00 euro 
Globale kosten (onderhoud en herstellingen): 13.733,00 euro 

- West-Vlaanderen: 
Elektriciteit  en aardgas 18.506,91 euro 

 
Artikel 61 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het 
statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant bepaalt: “De gouverneur beschikt voor de uitoefening van zijn taak over een ambtswoning. 
De bepalingen van het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende de toekenning van een 
forfaitaire residentievergoeding aan sommige commissarissen van de federale regering, zoals 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 december 2001, blijven van toepassing voor de gouverneurs. 
Deze vergoeding wordt op dezelfde wijze geïndexeerd als het salaris”. 
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 bepaalt: “Indien de Regering geen 
ambtswoning ter beschikking stelt van de in artikel 1 bedoelde gezagsdragers of indien deze, bij 
hun benoeming, te kennen geven af te zien van een ambtswoning, wordt hen een forfaitaire 
residentievergoeding toegekend van 1.239,47 euro per maand.” Het gaat om een forfaitaire 
vergoeding: dit betekent dat de gouverneurs geen bewijsstukken voor gemaakte onkosten moeten 
voorleggen. 
De gouverneurs van Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen genieten een residentievergoeding. De 
Regie der Gebouwen trof een schikking met de gouverneur van Antwerpen waarbij de regie de 
persoonlijke woning van de gouverneur huurt voor het gedeelte dat hij ter beschikking van zijn 
ambt stelt. 
 

2. Voor de mandaten die de gouverneurs bekleden verwijs ik naar het Belgisch Staatsblad van 
12 augustus 2005, met name de publicatie in uitvoering van artikel 7, par. 3, van de bijzondere en 
de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet 
van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, 
alsmede een vermogensaangifte in te dienen. 
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3. Artikel 140 van de provinciewet stelt de onverenigbaarheden van de provinciegouverneur vast. Zij 
kunnen volgende functies niet bekleden:  

- een ambt in de rechterlijke orde; 

- de bedienaren van de erediensten; 

- ingenieurs en conducteurs van bruggen en wegen en de ingenieurs en conducteurs van het 
mijnwezen; 

- de met een onderwijsambt belaste personen, die door de Staat, de Gemeenschappen, de 
provincie of de gemeente bezoldigd worden met uitzondering van de gewone en buitengewone 
hoogleraren en de docenten aan de Rijksuniversiteiten; 

- de burgemeesters, de schepenen, de gemeenteraadsleden, de gemeentesecretarissen en -
ontvangers en de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

- de advocaten en de notarissen. 

Ook is het ambt van provinciegouverneur onverenigbaar met enig ander ambt dat rechtstreeks onder 
het gezag staat van de gouverneur, van de provincieraad of van de bestendige deputatie. 
 
Wat uw vraag over de verenigbaarheid als voorzitter van een verzekeringmaatschappij betreft, kan ik u 
mededelen dat dit niet verboden wordt door de provinciewet. 
 
Ik ben van mening dat de opsomming in de regelgeving limitatief is.  
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VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 48 
van 9 december 2005 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
Bigamie   -   Gevolgen voor OCMW, sociale huisvesting, … 
 
In mei 2005 besteedde de pers aandacht aan de uitzonderlijke situatie dat het Arbitragehof geen 
uitspraak deed over een vordering. Die kwam er naar aanleiding van een betwisting tussen twee 
echtgenotes die tegelijkertijd met een man van Marokkaanse afkomst gehuwd waren, en de betwisting 
betrof de vraag aan wie het overlevingspensioen van betrokkene moest uitbetaald worden. 
 
Ook na de recente rellen in Frankrijk waren er verklaringen waarin politici verwezen naar de situatie 
dat in wijken met grote aantallen islamitische allochtonen, bigamie wijd verspreid zou zijn. 
 
Beide zaken wijzen op het voorkomen van bigamie, en indien dit in Frankrijk het geval is, mag 
aangenomen worden dat het ook in ons land zo is. 
 
1. Worden Vlaamse gemeentebesturen geconfronteerd met situaties van bigamie, bijvoorbeeld met 

situaties waar politie vaststelt dat meerdere vrouwen bij één man wonen en zo ja, zijn er richtlijnen 
in dat verband? 
 
Wordt in zo een situatie iedereen op het adres ingeschreven? 
 
Om hoeveel gevallen ging het eventueel in 2005? 

 
2. Worden Vlaamse OCMW’s geconfronteerd met situaties van bigamie, bijvoorbeeld met situaties 

waar meerdere vrouwen verbonden met slechts één man aankloppen voor een leefloon en zo ja, 
zijn er richtlijnen in dat verband? 

 
Om hoeveel dossiers ging het eventueel in 2005? 

 
3. Worden Vlaamse huisvestingsmaatschappijen en/of de VHM geconfronteerd met situaties van 

bigamie, bijvoorbeeld met situaties waar meerdere vrouwen inwonen bij één man in een sociale 
wooneenheid en zo ja, zijn er richtlijnen in dat verband? 

 
Om hoeveel dossiers ging het eventueel in 2005? 
 

4. Is er informatie beschikbaar over het fenomeen bigamie bij de instellingen die actief zijn in de 
integratiesector, zoals het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden, of het Vlaams 
Minderhedencentrum? 

 
Zo ja, hoe schatten zij dit fenomeen in, en hoe wijdverbreid of zeldzaam is het? 
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Zo neen, zal de minister vragen hierover informatie te verzamelen bij de talrijke integratiediensten 
die Vlaanderen ‘rijk’ is? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 48 van 9 december 2005 
van ROB VERREYCKEN 
 
 
 
1. De inschrijving in de bevolkingsregisters is een materie waarvoor, ook na de jongste 

staatshervorming, de federale overheid bevoegd gebleven is. De Vlaamse overheid beschikt 
bijgevolg niet over de gevraagde informatie. 

 
2. Ik ben enkel bevoegd voor de organisatie en het administratief toezicht op 

administratiefrechtelijke beslissingen van het OCMW (benoemingen, patrimoniale  verrichtingen, 
overheidsopdrachten, enz…). Voor Vlaanderen is minister Vervotte bevoegd voor het sociale luik. 

 
3. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij deed navraag bij een aantal van de grootste, grootstedelijke 

sociale huisvestingsmaatschappijen. Er blijkt dat men niet met dit fenomeen wordt geconfronteerd. 
 
4. Het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden heeft rond dit thema nog niet gewerkt en heeft er 

dan ook geen cijfers of informatie over. 
 Het standpunt van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden luidt als volgt: Het is duidelijk 

dat bigamie formeel in België verboden is en het Forum is geen vragende partij om dit verbod af te 
schaffen. Met de rechtsgevolgen van bigamie afgesloten in een ander land moet men zodanig 
omgaan dat de rechtszekerheid van de betrokken vrouwen beschermd is. 

 
Het Vlaams Minderhedencentrum. 
De juridische helpdesk van het Vlaams Minderhedencentrum krijgt uiterst zelden vragen te 
verwerken over bigamie. Zonder te stellen dat deze helpdesk de graadmeter is voor de 
maatschappelijke relevantie van een politiek debat over het fenomeen bigamie, leert de praktijk 
daar dat dit thema niet zo vaak voorkomt. 

  
Als de kwestie al ter sprake komt, heeft het soms te maken met problemen bij (of beter, 
verschillende interpretaties over) de ontbinding van een vorig huwelijk, waardoor de Belgische 
overheid een nieuw huwelijk beschouwt als bigamie, terwijl betrokkene reeds gescheiden is. De 
erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechtelijke beslissingen en akten van de 
burgerlijke stand zijn natuurlijk belangrijke kwesties in het internationaal privaatrecht. Binnen het 
Vlaams Minderhedencentrum wordt vanaf januari 2006 een steunpunt Internationaal Privaatrecht 
en Familierecht (IPR) opgericht. Zodra dit IPR steunpunt van het VMC op kruissnelheid werkt, 
bereikt hen via die ingang misschien nog informatie over dit thema. 

 
Cijfermateriaal of dergelijke meer kan het VMC dus ook nog niet bezorgen. 

 
Ik heb niet de intentie om hierover informatie te verzamelen bij de integratiediensten. Indien er 
een instantie goed geplaatst zal zijn om hierover informatie te bezorgen, dan is dit het steunpunt 
Internationaal Privaatrecht en Familierecht van het Vlaams Minderhedencentrum.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 55 
van 22 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Jeugdhuis Rzoezie Mechelen   -   Integratiebevordering 
 
Recentelijk kwam het jeugdhuis Rzoezie in Mechelen opnieuw in de belangstelling naar aanleiding 
van enkele opvallende uitspraken in de pers van een aantal medewerkers. 
 
In het verleden ontving Rzoezie in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid enkele 
projectmatige subsidies. 
 
1. Kan de minister in dat verband een overzicht verstrekken van de subsidies die in de loop van deze 

legislatuur werden toegekend? 
 

Is zij op de hoogte van subsidies die vanuit andere administraties werden toegekend? 
 
2. Gaat de minister ervan uit dat de werking van het jeugdhuis integratiebevorderend is? 
 
3. In juni 2004 liet toenmalig minister Byttebier mij weten dat er nog geen beslissing was genomen 

over een verder onderzoek naar de vraag of lessen Arabisch aan Marokkaanse jongeren als 
integratiebevorderend konden worden beschouwd.  Dit onderzoek werd niet uitgevoerd om 
budgettaire redenen. 

 
Is er wat dat betreft al enige wijziging in de toestand? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 55 van 22 december 2005 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
1. In het kader van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid heeft het jeugdhuis Rzoezie
 tijdens de huidige legislatuur subsidies gekregen voor één project. Dit project getiteld 
 “Vernieuwing van gereedschap” heeft in het jaar 2004 een subsidie gekregen voor een bedrag van
 € 5.545,00. 
 
 Ik heb geen zicht op eventuele andere subsidies aan het jeugdhuis Rzoezie. 
 
2. Aangezien zowel de administratie Werkgelegenheid als de gemeentelijke integratiedienst het 

impulsfondsproject van het jeugdhuis Rzoezie positief geadviseerd heeft, ga ik ervan uit dat de 
werking van het jeugdhuis voldoet aan de prioriteiten van het Impulsfonds. Het gesubsidieerde 
project had concreet betrekking op tewerkstelling, in eerste instantie gericht op jongeren uit het 
deeltijds onderwijs die (nog) geen werk hadden. 

 
3. Er werd geen onderzoek uitgevoerd naar het al dan niet integratiebevorderend karakter van 

Arabische lessen aan Marokkaanse jongeren. Wat dat betreft, is er geen wijziging. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 56 
van 22 december 2005 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Schuldbemiddeling  -  Samenwerking en coördinatie 
 
In het Jaarverslag Project Schuldbemiddeling VVSG-StAW 2004 (Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten - Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) wordt aandacht gevraagd voor een mogelijke 
discrepantie tussen OCMW’s en centra voor algemeen welzijnswerk die een eigen, redelijk 
onafhankelijke dienst uitbouwen voor schuldbemiddeling, en kleinere OCMW’s en CAW’s die geen 
eigen dienst uitbouwen omdat ze klein zijn en over minder financiële middelen kunnen beschikken.  
 
Gestructureerde samenwerkingsverbanden kunnen hier een mogelijkheid zijn om alsnog deze 
dienstverlening aan te bieden. 
 
1. Heeft de minister reeds onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke bovenvermelde discrepanties? 
 

Bestaan hierover cijfergegevens ? 
 
Zo ja, kan hij ze bezorgen? 
 
Zo neen, wordt hieraan gewerkt? 
 

2. Er is nood aan een meer gestroomlijnde en doorgedreven aanpak. In het jaarverslag wordt er 
gepleit voor een onafhankelijk centrum voor schuldbemiddeling, samengesteld uit alle betrokken 
actoren op het terrein. En dat kan fungeren als daadwerkelijke gesprekspartner van het beleid. 

 
Welke beleidsvisie hanteert de minister hieromtrent? 
 
Heeft hij terzake reeds verder onderzoek laten uitvoeren? 
 
Heeft er terzake reeds overleg plaatsgehad met de verschillende betrokken actoren (uitvoerig 
omschreven in het jaarverslag)? 
 
Welke initiatieven zijn er genomen om te onderzoeken of er dient te worden gewerkt aan de 
uitbouw van een onafhankelijk centrum voor schuldbemiddeling? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Vervotte (vraag nr.67) en Keulen (vraag nr.56). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR , STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 56 van 22 december 2005 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
In antwoord op uw vragen met betrekking tot de in het Jaarverslag Project Schuldbemiddeling VVSG-
StAW 2004 geformuleerde beleidsadviezen, deel ik u mee dat uw vragen zullen beantwoord worden 
door mijn collega Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
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KATHLEEN VAN BREMPT, 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, 

 SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 52 
van 20 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Zeehavengebied Gent   -   Mobiliteit 
 
Rondom het Gentse, het zeehavengebied in het bijzonder, zijn er veel mobiliteitsproblemen. Dit heeft 
uiteraard zijn sociaal-economische gevolgen voor de regio. Voor de werknemers van de bedrijven is 
het belangrijk dat er voldoende openbaar vervoer is. 
 
Bij de regeringsbeslissing houdende de vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) voor de “afbakening van het zeehavengebied Gent – inrichting R4-oost en R4-
west” werd de minister als bevoegd minister voor Mobiliteit gelast De Lijn de opdracht te geven op 
korte termijn een onderzoek te doen naar de verbetering van de mobiliteit in en rond het havengebied, 
en meer bepaald naar de mogelijkheid om een snelle busverbinding tot stand te brengen op of naast het 
spoorwegtracé in het havengebied. 
 
1. Heeft de minister in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering De Lijn de opdracht 

gegeven om op korte termijn een onderzoek te doen naar de verbetering van de mobiliteit in en 
rond het havengebied, en meer bepaald naar de mogelijkheid om een snelle busverbinding tot 
stand te brengen op of naast het spoorwegtracé in het havengebied, en wat zijn de bevindingen 
van De Lijn of wanneer worden de resultaten verwacht? 

  
2. Heeft de minister nog andere stappen ondernomen in het kader van de verbetering van de mobili-
 teit in het zeehavengebied Gent? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 52 van 20 december 2005 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. Netmanagement : potentieelstudie regio Gent. 
 
 In het RUP ‘Afbakening van het zeehavengebied Gent – inrichting R4-Oost en R4-West’ werd de 

mogelijkheid open gelaten om parallel met het bestaande goederenspoor een snelle busverbinding 
te voorzien.  Ik heb De Lijn opdracht gegeven dit te onderzoeken.   

 
 Het onderzoek naar deze snelle busverbinding in het Zeehavengebied Gent past binnen de 

uitdagingen verbonden aan netmanagement. 
 In haar planning Netmanagement wenst De Lijn Oost-Vlaanderen prioritair een potentieelstudie 

uit te voeren van het vervoersgebied Gent, inclusief het Gentse Havengebied en Kluizendok.   
   

 Via het potentieelonderzoek regio Gent zal een duidelijk overzicht verkregen worden van de 
potenties binnen de Gentse regio en in het Gentse Havengebied.  Ook zal hierbij onderzocht 
worden of de betrokken snelle busverbinding naast het spoorwegtracé kan lopen.   
Afhankelijk van de resultaten van deze potentieelstudie kan eventueel, indien de nodige 
financiering voorzien wordt, een exploitatieplan voor de Gentse Haven worden uitgewerkt. 

 
2. Verbetering mobiliteit zeehavengebied Gent. 
 

Sinds december 2004 rijdt er een uitzendbus, uitgevoerd door ‘Huur een stuur’, tussen Gent 
Dampoort en het bedrijventerrein Skaldenpark.  Het busje rijdt elke werkdag van 4.45 uur tot 
22.30 uur.  Een heen- en terugrit kost 3 euro per dag.  

 
Sinds 1 januari 2006 is in het Skaldenpark het project “Max Mobiel” van start gegaan.  Dit project, 
uitgewerkt in de schoot van de vzw “Gent, stad in Werking” en gesubsidieerd door de Vlaamse 
Overheid  in het kader van het Pendelplan, zal er via pendelbussen en –fietsen voor zorgen dat 
werknemers mobieler worden en Gentse bedrijven beter bereikbaar worden.  Deze bussen en 
fietsen zorgen voor een goede aansluiting met het openbaar vervoer, aan beide stations in Gent. 
 
De Skaldenparkbus rijdt nu al van station Dampoort tot het Skaldenpark.  Deze buslijn wordt 
vanaf heden structureel ondersteund.  In de eerste helft van 2006 komt er een nieuwe buslijn bij, 
die bedrijvenzones rondom het Skaldenpark zal bedienen.  Vanaf 2007 worden nog eens 
bijkomende buslijnen voorzien voor bediening van verschillende bedrijvenzones, waaronder die 
aan de zuidrand van de stad.  In 2009 zal men met de pendellijnen dagelijks een 300-tal 
werknemers vervoeren naar verschillende Gentse bedrijvenzones. 
 
Pendelfietsen moeten voor een makkelijke en snelle aansluiting zorgen op het openbaar vervoer.  
Tegen de zomer van 2006 zal er een verhuurdienst van fietsen aan het station Gent Sint-Pieters 
opgericht worden.  Er wordt gestart met 100 pendelfietsen, die door iedereen te gebruiken zijn.  
Als deze dienst succesvol is, komen er nog fietsen bij.  Een fietsherstelplaats zal op termijn 
opgericht worden om de fietsen te onderhouden.  Voorlopig zullen afspraken gemaakt worden met 
bestaande diensten om deze service te leveren. 
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Er zal een nieuwe vennootschap opgericht worden, met name het Sociaal Mobiliteitsbedrijf Gent, 
met een incubatiecel waarbinnen nieuwe projecten inzake woon-werkverkeer kunnen uitgewerkt 
worden. 
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II. 
 

VRAGEN WAARVAN DE REGLEMENTAIRE TERMIJN VERSTREKEN IS 
EN WAAROP NOG NIET WERD GEANTWOORD 

 
(REGLEMENT ARTIKEL 81, 6) 
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III. 
VRAGEN WAARVAN DE REGLEMENTAIRE TERMIJN VERSTREKEN IS 
EN DIE OP VERZOEK VAN DE VRAAGSTELLERS WERDEN OMGEZET 

IN VRAGEN OM UITLEG 
 

(REGLEMENT ARTIKEL 81, 4) 



-926-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIHIL 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2006  -927- 
 
 

 

 
REGISTER 

 
  Nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz. 

Y. LETERME, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele 
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