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Voorzitter: de heer Jan Peumans

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de klantvriendelijkheid van De Lijn
- 2743 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Zoals de voorzitter, de minister en alle collega’s weten, zijn de
jaarverslagen van de ombudsman altijd voer voor veel politieke en parlementaire actie. (Voor
het Jaarverslag 2010 van de Vlaamse Ombudsdienst: zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 41/1)

Iedereen, ongeacht of hij nu lokaal gemeentelijk actief is, of op het Vlaamse of federale
niveau zit, herkent de situaties die daarin worden beschreven. Ik zal het in mijn eigen,
Limburgse bewoordingen vertellen.

Als je het varken uithangt, kom je daar soms jaren mee weg. En wee diegene die ooit eens
met iets minuscuuls in de fout is gegaan, bijvoorbeeld iemand die heeft vergeten iets te
betalen. Als je de inhoud en de toon van de brieven ziet die dan naar die mensen worden
gestuurd, denk je dat die mens zal worden aangehouden. Bij ons zullen ze zeggen: “Ge wordt
in Tongeren in de bak gestoken.” In de praktijk is dat natuurlijk niet het geval. Maar dit is bij
de overheid vaak het geval. Ondertussen moet iedereen ervan doordrongen zijn dat
klantvriendelijkheid vandaag dé toetssteen is waarop een publiek orgaan mag worden
afgerekend. Maar de overheid vindt daar nog altijd zijn draai niet in. Dat voedt soms ook de
antipolitiek bij de mensen. Wie zwaar in de fout gaat, laat men gaan, terwijl iemand die eens
een keer iets fout doet, wordt gekastijd en getuchtigd, zoals de voorzitter van het Vlaams-
Europees Verbindingsagentschap (Vleva) het stelt. Hij wordt bijna publiekelijk te schande
gemaakt en men zegt dan: “Wat durft gij wel allemaal, stoute burger.”

Hier gaat het bijvoorbeeld over mensen die op de bus zitten en hun abonnement hebben
vergeten. Bij controle ontstaat er een zwaar probleem. Zij krijgen dan een boete. Volgens de
procedure, die iedereen erop kan nalezen, kun je dan tegen die boete in beroep gaan. Maar het
verweer wordt altijd verworpen omdat het ‘niet afdoende’ is. Met standaardantwoorden wordt
dan aan de mensen duidelijk gemaakt dat ze, als ze nog eens zoiets aan de hand hebben, het
zich vooral niet in hun hoofd moeten halen om in het verweer te gaan en om hun rechten als
burger uit te putten.

Minister, ik ben ervan overtuigd dat De Lijn doordrongen is van het belang van
klantvriendelijkheid. Zij doet daar ook veel aan, maar dit zijn werkpunten. Als je
klantvriendelijk bent, staat voordat je het goed beseft de bus 20 minuten aan de kant en dan
beginnen de mensen op de achtergrond te roepen: “Zal het een beetje gaan? Die zager had
zijn abonnement maar niet moeten vergeten.” Hoe ga je daarmee om?

Minister, is het deontologisch correct om dezelfde dienst te laten oordelen over de zwaarte
van de boete, maar ook over het verzoekschrift? Het is een juridisch basisprincipe dat de
beroepsinstantie niet dezelfde kan zijn als de instantie die oordeelt in eerste aanleg. Welke
stappen werden al gezet sedert de opmerkingen van 2007? Ze gaan dus al een tijdje mee. Hoe
zullen u en De Lijn te werk gaan om te komen tot een grotere klantvriendelijkheid en een
grotere zorgzaamheid ten aanzien van de gebruikers van onze openbare
vervoersmaatschappij?

De voorzitter: De heer Huybrechts heeft het woord.

De heer Pieter Huybrechts: Ik wil mij hier niet uitspreken over het al dan niet
klantvriendelijk of klantonvriendelijk zijn van De Lijn. Een standaardbrief kan in bepaalde
gevallen perfect verantwoord zijn. In andere gevallen zal het misschien overkomen als een
klein beetje klantonvriendelijk. Maar ik volg de heer Keulen wel in zijn vraag of het
deontologisch correct is om dezelfde dienst te laten oordelen over de boete en het
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verzoekschrift. Het komt bij mij over alsof De Lijn zowel rechercheur als aanklager als
rechter is in één persoon. Is dit niet van het goede te veel?

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Een ‘buzzy pass’ kost jaarlijks 168 euro. In het verslag van de
ombudsman lees ik dat iemand die recidiveert 200 euro boete krijgt. Moet de hoogte van de
boete niet in verhouding staan tot wat een rit normaal kost of tot een percentage van een
abonnement? Hier kost de boete meer dan het abonnement. Ik vind dat een eigenaardige
manier om mensen te bestraffen.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mijnheer Huybrechts, mijnheer Keulen, u weet dat in de
beheersovereenkomst, waarover we het uitvoerig hebben gehad, zware indicatoren zijn
opgenomen met betrekking tot klanttevredenheid. Sommigen zeggen dat de tevredenheid van
de klanten daalt. Dat is niet juist: de indicatoren blijven zeer hoog. Wij zullen jaarlijks verslag
uitbrengen over hoe het gesteld is met de tevredenheid. Het evalueren van de werking van het
systeem van administratieve boeten, waarover straks meer uitleg, is ook opgenomen in de
beheersovereenkomst van De Lijn. Klantvriendelijkheid en zorgzaamheid vormen evident
een belangrijk aandachtspunt.

Ik kom tot de procedure en het huidige boetesysteem. Er is dus een procedure bij De Lijn. Ik
zal het niet hebben over de procedure bij de ombudsman en de procedure bij de rechtbanken,
die uiteraard ook bestaan. Als een geverbaliseerd reiziger niet akkoord gaat met een
beoordeling die door De Lijn wordt gemaakt, dan kan hij inderdaad worden gehoord, via een
hoorzitting. Die beroepsmogelijkheid staat in een folder die samen met het proces-verbaal,
indien dat wordt verstuurd, aan de bekeurde reiziger wordt meegegeven. Dit staat ook op de
website van De Lijn.

Tijdens de hoorzitting kan de persoon in kwestie alles kwijt wat hij kwijt wilt, zoals
argumenten om zijn boete kwijt te schelden. Er is het argument dat men ter zake rechter en
partij is. Die hoorzitting wordt inderdaad georganiseerd door De Lijn, maar die beslissing
wordt niet genomen door de dienst die belast is met de inning van die administratieve boetes.
Bij die hoorzitting zijn ook het afdelingshoofd Juridisch Beleid, het hoofd van de centrale
controle van de betrokken entiteit en een secretaris aanwezig, net als een jurist van de dienst
Juridisch Beleid. Dat is dus een heel bataljon. Dat zijn natuurlijk allemaal wel mensen van De
Lijn, maar dat zijn niet de mensen die de bekeuring hebben gegeven. Dat zou natuurlijk
helemaal te gek zijn. Is dat objectief? Ik denk dat De Lijn toch probeert die objectiviteit te
garanderen. Men moet vooral proberen om groepen personen op dezelfde manier te
behandelen, maar natuurlijk zitten er altijd wat problemen tussen.

Ik verwijs naar wat mevrouw Brouwers zei. Hoe hoog moet een boete zijn? Ik maak de link
met het armoedebeleid, dat ook van belang is binnen De Lijn. Iemand die in kansarmoede
leeft, moet per jaar 30 euro betalen om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer.
Rijdt die persoon zwart en wordt hij beboet, dan valt hij nu onder het gewone boetesysteem,
wat betekent dat hij 75 euro betaalt. Voor mij is de ideale boete in een dergelijk scenario 30
euro. Dat is het bedrag dat normaliter zou moeten worden betaald. Op die manier kan er een
regeling zijn, zodat die persoon meteen ook zijn verplichting is nagekomen en hij heel het
jaar gebruik kan maken van De Lijn. Dat zou een billijk systeem zijn dat we zouden kunnen
toepassen. De Lijn heeft nu een aantal voorstellen uitgewerkt om te bekijken hoe we daar op
een redelijke wijze mee omgaan.

De procedure zelf zal sowieso blijven bestaan. Er is de boete en er is de hoorzitting. Ik denk
dat er vooral moet worden gesleuteld aan de opgelegde boetes en het differentiëren ter zake.
Er is nu een voorstel dat is uitgewerkt.
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De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Hilde Crevits,
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de fietsongevallenanalyse
- 2876 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Luckas Van Der Taelen tot mevrouw Hilde Crevits,
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de stand van zaken met
betrekking tot het Totaalplan Fiets
- 2902 (2010-2011)

Vraag om uitleg van mevrouw Vera Van der Borght tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de bevindingen uit een grootschalige
studie over ongevallen met fietsers en de gevolgen ervan voor lopende projecten
- 41 (2011-2012)

Vraag om uitleg van de heer Steve D’Hulster tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het fietscongres en de analyse van
een verkeersbureau
- 84 (2011-2012)

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Voorzitter, minister, collega’s, de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde heeft in uw opdracht een diepgaande studie gemaakt over de inrichting van de
wegen en de gevaren voor fietsers.

Uit dit onderzoek blijkt dat er heel wat situaties zijn die zeer gevaarlijk zijn voor fietsers. Zo
hebben fietsers meer kans op een ongeval op een dubbelrichtings- of tweerichtingsfietspad,
door de onduidelijkheid voor de automobilist die geen fietsverkeer uit de tegenovergestelde
richting verwacht. Ook kruispunten of rotondes vormen een bron van gevaar omdat de
fietsers vaak in een dode hoek zitten. De kans op een ongeval op een fietspad gelegen tussen
een voetpad en een parkeerstrook ligt 40 procent lager dan bij een fietspad tussen de rijweg
en een parkeerstrook. Dat is een zeer belangrijk gegeven wanneer lokale besturen fietspaden
willen inrichten.

De bevindingen van dit onderzoek zijn een absolute meerwaarde voor een vernieuwde aanpak
inzake fietsbeleid. Bovendien hebben twee andere studies aangetoond dat het fietsverkeer nog
steeds in stijgende lijn gaat, als recreatiemiddel maar ook als vervoermiddel voor woon-
werkverkeer.

Minister, deze studie is enkel uitgevoerd in de provincie Antwerpen. Is ze representatief voor
heel Vlaanderen? Op welke manier wilt u deze fietsongevallenanalyse verder uitvoeren in
heel Vlaanderen? Elke analyse van een fietsongeval kan natuurlijk wel nieuwe ongevallen
voorkomen. Voldoet het huidige fietsersvademecum aan de bevindingen van het onderzoek
of is een bijsturing van het fietsersvademecum noodzakelijk? In hoever zijn de vaststellingen
van deze analyse opgenomen in het nieuwe Totaalplan Fiets? Op welke manier zult u de
lokale besturen informeren over deze nieuwe vaststellingen inzake veiligheid voor fietsers? Ik
denk dat het probleem is dat de studiebureaus die de inrichting van de weg uittekenen niet
altijd weet hebben van de laatste richtlijnen.

De voorzitter: De heer Van Der Taelen heeft het woord.

De heer Luckas Van Der Taelen: Voorzitter, minister, collega’s, ik ben als inwoner van het
andere gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en als dagelijkse fietser zeer vertrouwd
met de veiligheid en de onveiligheid van de fietsers. Omdat ik ook ervaringsdeskundige wil
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zijn op het domein waarover ik zelfs geen stemrecht heb, namelijk de gewestelijke
bevoegdheden van Vlaanderen, fiets ik toch wel eens vaker in Vlaanderen.

Wat ik daar zie, stemt ongeveer overeen met de bevindingen van recent onderzoek. Die
komen erop neer dat de ambities van het Totaalplan Fiets niet gehaald zijn. Om het kort te
houden kan men zeggen dat het fietsverkeer niet veiliger is geworden en dat er bovendien niet
meer fietsverplaatsingen zijn dan vroeger.

Minister, ik kan aansluiten bij de vorige spreekster, maar we kunnen het ook zeer eenvoudig
houden: wat zijn de maatregelen die u hoopt te treffen om het fietsverkeer niet alleen
frequenter te maken, maar ook veiliger? Zonder te willen ingaan op details, denk ik dat het
toch het moment is. Als we menen dat er in Vlaanderen meer moet worden gefietst – en er
wordt in Vlaanderen ook meer gefietst dan vroeger, wat een zeer goede zaak is – en als we de
verplaatsingen tussen steden nog willen vergemakkelijken – wat ik een van de meest heikele
punten vind – en als we de invalswegen naar Brussel fietsvriendelijker en minder gevaarlijk
willen maken, dan zou ik willen vragen aan welke maatregelen u denkt om het fietsen
veiliger en aantrekkelijker te maken.

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Mevrouw Vera Van der Borght: Voorzitter, minister, collega’s, deze vraag situeert zich ook
in de problematiek van het fietsen.

Zoals de collega’s en uzelf al stelden, zijn er meer fietsers die uiteraard op een veilige manier
willen fietsen. We zijn recent in kennis gesteld van het resultaat van het onderzoek dat de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft uitgevoerd over meer dan 8100 ongevallen met
fietsers in de politiezone Antwerpen. Uit die studie blijkt dat het voor fietsers niet altijd
evident is om zich op een veilige manier van plaats A naar plaats B te begeven.

Een aantal zaken kan worden geconcludeerd. Er zijn sterk verhoogde risico’s voor fietsers op
tweerichtingsfietspaden: 60 procent meer kans op een ongeval dan wanneer je als fietser voor
elke richting een eigen fietspad hebt. Ook aan in- en uitritten van winkels is het dan uitkijken,
want automobilisten verwachten geen fietsers van beide richtingen. Ik citeer uit de krant ook
volgende passage: “Bij een op de zes ongevallen op kruispunten zijn fietsers betrokken, op
rotondes zelfs nog vaker. Dat komt omdat de fietspaden op rotondes vaak net in de dode hoek
van bestuurders zitten, waardoor automobilisten de fietsers niet zien aankomen. Als het
fietspad dan nog in twee richtingen berijdbaar is, dan is de kans op een ongeval bijna dubbel
zo groot. Fietsers moeten ook extra uitkijken als ze fietsen tussen de weg en de parkeerstrook.
Er gebeuren nogal wat ongevallen wanneer auto’s een parkeerplaats in- of uitrijden en daarbij
het fietspad kruisen. Veel veiliger is het wanneer fietsers door de parkeerstrook van de rijweg
gescheiden worden. De kans op een ongeval is er 40 procent lager.” Ik denk dat dit voor
zichzelf spreekt.

In de krantenberichten lees ik dat u bij de aanleg van nieuwe fietspaden in de toekomst
rekening zult houden met de bevindingen zodat het voor fietsers veiliger wordt in het verkeer.
Dat zou dan gebeuren door, op basis van de resultaten van de studie, een aantal richtlijnen in
het handboek voor de aanleg van nieuwe fietspaden op gewestwegen in te brengen of aan te
passen. Ook gemeenten en steden zouden zich daar dan op kunnen baseren voor de aanleg
van nieuwe fietspaden.

Dat is een lovende inspanning die mijn volledige steun kan wegdragen. Alleen stel ik me de
vraag wat er, gelet op deze toch wel belangrijke bevindingen, zal gebeuren met de lopende
projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarvan de ontwerpen op dit
moment al goedgekeurd zijn of voorliggen voor goedkeuring door de provinciale
auditcommissies en waarbij deze ontwerpen voorzien in maatregelen of ingrepen die een
verhoogd risico inhouden voor de verkeersveiligheid van fietsers, zoals uit de studie is
gebleken.
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Enkele lokale bestuurders hebben mij immers reeds laten weten dat ze met enige vrees zitten
en niet langer bereid zijn om bepaalde projecten te laten uitvoeren zoals ze gepland zijn,
omdat die ontwerpen ingaan tegen een aantal van bovenvermelde aandachtspunten. U zult
begrijpen dat, wanneer lokale overheden geconfronteerd worden met deze bevindingen, zij
enigszins verwachten dat het AWV de voorliggende plannen bijstuurt of afvoert, indien die
leiden tot gevaarlijkere omstandigheden voor fietsers in het verkeer. Het lijkt mij evident dat
dat gebeurt. Ik denk dat u dat ook zelf bepleit, zoals ik kan afleiden uit uw reacties in de
kranten.

Minister, op welke manier zult u rekening houden met de bevindingen die uit de
grootschalige studie naar voren gekomen zijn voor de projecten die nog in de ontwerpfase
zitten, voor de projecten waarvan de ontwerpen al door de provinciale auditcommissie
werden goedgekeurd, maar die nog niet werden aanbesteed, alsook voor de projecten die
reeds werden aanbesteed, maar waarvan de werken nog niet zijn aangevangen?

Kunt u begrip opbrengen voor de houding van lokale bestuurders die, gelet op de toch wel
markante bevindingen die uit de diepgaande studie naar boven zijn gekomen, niet meer
bereid zijn om mee te stappen in projecten die voorzien in ingrepen en maatregelen die ertoe
zouden kunnen leiden dat de verkeersveiligheid voor fietsers in het gedrang komt? Bent u
bereid om in dergelijke dossiers het AWV te vragen om opnieuw met de lokale besturen aan
tafel te gaan zitten om risicovolle ingrepen uit de ontwerpen te halen? Dat laatste is alvast
geen evidentie. Ik heb al ervaren dat het AWV een zeer strenge visie heeft en dat het daar
heel moeilijk van afwijkt.

De voorzitter: De heer D’Hulster heeft het woord.

De heer Steve D’Hulster: Minister, Vlaanderen mag als fietsregio dan wel in de top drie
staan na landen als Denemarken en Nederland, op vlak van fietsveiligheid hinken we toch
nog wat achterop. Er vallen elk jaar heel wat dodelijke fietsslachtoffers en ook
zwaargewonden en lichtgewonden.

Tijdens het fietscongres – dat over de hele lijn redelijk interessant was – werden de resultaten
van het verkeersbureau Timenco gepresenteerd. De conclusies van het onderzoek naar de
oorzaken van fietsongevallen waren bijzonder interessant. Even interessant is ook de manier
waarop het onderzoek is uitgevoerd. In het verleden baseerden we ons enkel op de
ongevallenstatistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). Die gegevens
geven meestal onvoldoende informatie weer om de oorzaken van de geregistreerde
ongevallen te analyseren.

In het onderzoek dat is uitgevoerd door Timenco heeft men de bestaande gegevens verrijkt
met de ongevallengegevens van de politiezone Antwerpen en bijkomende infrastructuur-
kenmerken en verkeersintensiteit. Opmerkelijk hierbij was dat enkel de politiezone
Antwerpen geschikt was om die studie uit te voeren. Andere politiezones kwamen niet in
aanmerking omdat ze over te weinig basisgegevens beschikken met betrekking tot hun
fietsongevallen.

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er enkele concrete aanbevelingen
geformuleerd. Die werden reeds aangehaald door de andere vraagstellers.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat één op de twee ongevallen te wijten is aan onaangepaste
infrastructuur. Op vlak van verkeersveiligheid kunnen we dus nog heel wat winst boeken.

Minister, op het vlak van fietsen en fietsveiligheid is er duidelijk een lacune wat recente,
bruikbare cijfers betreft. Het onderzoek dat werd gepresenteerd naar aanleiding van het
fietscongres was dan ook een erg waardevolle bijdrage. Plant u nog meer onderzoek op het
vlak van fietsen en fietsveiligheid? Wat staat er nog op het programma van onder andere het
Steunpunt?
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Wat kunt u ondernemen om de registratie van ongevallen in de verschillende politiezones te
verbeteren? Kunnen we vanuit Vlaanderen stappen ondernemen om politiezones te
stimuleren om naar het voorbeeld van Antwerpen te gaan werken?

Kunt u zich achter alle aanbevelingen van het onderzoek van Timenco scharen? Zijn het
aanbevelingen die volgens u kunnen worden doorgetrokken naar heel Vlaanderen? Zo ja, wat
zult u ondernemen om die aanbevelingen ook in de praktijk om te zetten?

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Binnenkort kunnen we hier een eerste onderdeel van het nieuwe
Mobiliteitsplan Vlaanderen bespreken. Het oude plan dateert van 2001. In de slipstream van
dat plan is er toen het Totaalplan Fiets gekomen, dat door de Vlaamse Regering werd
goedgekeurd in oktober 2002. Dat plan heeft jarenlang als richtsnoer gediend voor het
Vlaamse fietsbeleid.

We hebben in deze commissie al regelmatig gezegd dat het fietsbeleid behoefte heeft aan nog
meer centrale sturing en dat er nood is aan coördinatie tussen verschillende departementen.
De vraagstellers hebben al voldoende knelpunten aangehaald, zoals ongevallen. Het gewest
en de gemeentelijke wegbeheerders zouden hier rekening mee moeten houden bij de aanleg
van fietspaden.

Er zijn heel goede en waardevolle initiatieven genomen. Er zijn evengoed slechte
voorbeelden. Er is nood aan een totaalbeeld.

Het Totaalplan Fiets dreigt altijd wat in de schaduw van het grote Mobiliteitsplan Vlaanderen
te blijven. Ik zou dan ook een paar bijkomende vragen willen stellen. Is het huidig Totaalplan
Fiets op de ene of de andere manier geëvalueerd? Komt er een nieuw totaalplan en, zo ja,
tegen wanneer zal dat plan er zijn? Zal het Totaalplan Fiets misschien een onderdeel worden
van het Mobiliteitsplan Vlaanderen waar de minister aan werkt?

De voorzitter: Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Mevrouw Tine Eerlingen: Voorzitter, om de investeringen in de fietsinfrastructuur sneller te
laten verlopen en beter te laten doorstromen, is in 2010 het Fietsteam opgericht. Begin 2011
is hiervoor ook een meerjarenbegroting goedgekeurd. Minister, is die begroting regelmatig
geëvalueerd? Zal die begroting naar aanleiding van deze studie worden bijgestuurd? Hoe
evalueert u de werking van het Fietsteam? Ervaart u dit als iets positiefs?

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Voorzitter, mijn eerste vraag ligt in de lijn van de vraag die
mevrouw Eerlingen net heeft gesteld. Het lijkt me onbetwistbaar dat een goede en veilige
infrastructuur een belangrijke basis vormt voor het stimuleren van het fietsen.

Er zijn dan ook al een hoop goede maatregelen genomen. Ik denk hierbij onder meer aan het
Fietsteam, de fietsspots en de centralisatie van een aantal middelen. Dit laatste stelt ons in
staat sneller bijkomende infrastructuur aan te leggen.

Een ander knelpunt betreft de mobiliteitsconvenants. We hebben het hier al vaker over de
modules gehad. Ik heb net vernomen dat de evaluatie van de modules een van de komende
weken op de agenda staat. Ik neem aan dat de samenwerking met de gemeenten en het sneller
inspelen op de aanleg van fietspaden dan ook aan bod zullen komen.

Dit is zeker een aandachtspunt. Hoe ziet u de evaluatie van het fietsteam en van de fietsspots?
Worden die gelden nu veel sneller geactiveerd om fietspaden te kunnen aanleggen?

In het licht van de net gestelde vragen om uitleg is verwezen naar snelle, accurate
ongevalgegevens. Die gegevens moeten ons dan in staat stellen een eigen analyse te maken
van de ongevallen die in Vlaanderen gebeuren. Dit geldt niet enkel voor het fietsverkeer. Dit
punt is hier al een aantal keren aan bod gekomen. De Vlaamse overheid kan best zo snel
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mogelijk op de eigen situatie en op de eigen ongevallen inspelen. We moeten, onder meer ten
aanzien van de infrastructuur, de gepaste maatregelen kunnen nemen. Het verdient dan ook
aanbeveling die ongevallenanalyse in het fietsbeleid en in het Totaalplan Fiets op te nemen.

Tot slot wil ik nog informeren naar de manier waarop de nieuwe maatregelen die deel van het
fietsbeleid uitmaken, ter voorbereiding van het Mobiliteitsplan Vlaanderen in de
mobiliteitsconvenants zijn opgenomen.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, ik zal proberen deze reeks vragen thematisch te
beantwoorden. Ik zal starten met het onderzoek naar de fietsongevallen dat op mijn vraag in
de politiezone Antwerpen is uitgevoerd.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft het onderzoek gecoördineerd. De uitvoering was
in handen van het bureau Timenco. Ik heb de politiezone Antwerpen gekozen omdat deze
politiezone over een goed systeem beschikt. Het is voor mij nog steeds een probleem
gegevens te krijgen. We moeten accurate en recente ongevallengegevens krijgen. De
gegevens tot en met 2010 zijn ogenschouw genomen. Dit heeft ertoe geleid dat 8100
fietsongevallen zijn geanalyseerd. De politiezone is in hoofdzaak een stedelijke agglomeratie.
Er zijn zowel letselongevallen als ongevallen met puur stoffelijke schade onderzocht.

Tijdens de screening van al die 8100 ongevallen is steeds onderzocht wat de oorzaken waren.
Dit is immers een belangrijk aandachtspunt. Indien de conclusie luidt dat er in verhouding
meer ongevallen op een tweerichtingsfietspad gebeuren, mogen we dit niet tegen situaties
zonder fietspad afzetten. Alle fietsongevallen zijn geanalyseerd. We zijn nagegaan waar ze
het meest gebeuren en wat voor fietsers de meest risicovolle plaatsen zijn.

Een accurate en snelle ongevallenanalyse is voor mij zeer belangrijk. Daar komen immers
zeer relevante aandachtspunten uit voort.

De vraag is of dit onderzoek representatief voor Vlaanderen is. Het beeld dat we krijgen, is
representatief voor de stedelijke omgevingen die we zowat overal hebben. Het lijkt me echter
nuttig hetzelfde onderzoek ook eens in een zeer landelijke omgeving te laten uitvoeren. De
context is daar heel anders. Daar rijden allicht ook meer recreatieve fietsgebruikers.

Ik zou dan ook vijf landelijke politiezones willen vinden om een gelijkaardig
wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. De gemeenten die hieraan willen meewerken,
moeten zich nog aanmelden en dit onderzoek moet nog praktisch worden georganiseerd.

Het zal een bijkomende inspanning vergen om de infrastructuur aan de ongevallengegevens
te koppelen. De politiezone Antwerpen vormt op dit vlak een voorloper.

Wat is het interessante? Er gebeurt een ongeval en op de fiche krijg je onmiddellijk een link
met de infrastructuur. Als je dat niet weet, moet je nadien gaan zoeken waar dat is gebeurd.
Als je het onmiddellijk ingeeft, kun je het typeren als een ongeval met een fietser,
bijvoorbeeld op een eenrichtingsfietspad, aan een rond punt. Als dat meteen in de computer
wordt gestopt, kun je die gegevens er gemakkelijk uit halen.

Bij de registratie is gebruikgemaakt van een gespecialiseerde software, ook van informatie
over de kenmerken van de wegen en de kruispunten. Daar hebben we een aantal resultaten
van.

We hebben de ongevallenanalyse gehad. Daarnaast heeft het Steunpunt Mobiliteit &
Openbare Werken, spoor Verkeersveiligheid ook een onderzoek gedaan over
verkeersinfrastructuur. Dat kwam tot de conclusie dat tweerichtingsfietspaden een verhoogd
risico geven op ongevallen. Het zijn gevoelige plaatsen, daar moeten we omzichtig mee
omspringen.

Mijnheer D’Hulster, u vroeg hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen beter gaat registreren.
Het voorbeeld van Antwerpen zal voor andere politiezones een stimulans zijn om een goede
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registratie op te zetten. Het is wel een federale bevoegdheid. Ik heb gezien dat de
samenwerking met de politie vrij goed kan. We hebben een fijnmazig onderzoek gedaan naar
de effectiviteit van de flitspalen. Ik ben er aardig in gelukt om gegevens te krijgen van de
politiezones over ongevallen en flitspalen. Je kunt dat op vrijwillige basis opzetten. Ik hoop
dat we stappen vooruit kunnen zetten inzake die registratie. Het lijstje van wat we dan moeten
ingeven, is klaar. Wie dat wil gebruiken, kan dat.

Uiteraard kan ik me achter die aanbevelingen scharen. Ze zijn niet strijdig met het
Vademecum Fietsvoorzieningen, ze tonen juist het belang om dat vademecum zorgzaam te
volgen. Na het fietscongres heb ik e-mails ontvangen van studiebureaus, die erop aandringen
dat ik gemeenten stimuleer om dat vademecum te volgen, om consequent te zijn inzake
eenvormigheid van types, materiaalkeuze, aanleg enzovoort.

Sommige aanbevelingen moeten worden verfijnd. De herziening zal binnenkort worden
aangevat. Bij oude projecten kunnen er bijsturingen gebeuren. De resultaten van de studies
kunnen we niet zomaar aanpassen. Een ontwerp voor een tweerichtingsfietspad kan op het
eerste gezicht strijdig zijn met de studie. Maar de plaatselijke context kan aantonen dat dat de
veiligste oplossing is. In een beperkte ruimte moet je misschien wel kiezen voor een
tweerichtingsfietspad. Een keuze om geen fietspad meer aan te leggen is een foute keuze.

Het vademecum zegt dat de aanleg van een tweerichtingsfietspad in een bebouwde omgeving
in de meeste gevallen niet verantwoord is. Buiten de bebouwde omgeving mag de toepassing
niet de regel zijn, maar moet het veeleer uitzonderlijk en weloverwogen gebeuren. Uit de
ongevallenanalyses en het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid blijkt dat dat
absoluut correct is, en dat we daar zeker niet mogen op inbinden. We moeten dus voorzichtig
omspringen met de aanleg van tweerichtingsfietspaden.

Het kan best zijn dat zo’n tweerichtingsfietspad niet onveilig is als er bijvoorbeeld niet zoveel
zijstraten of privéopritten zijn. Het grootste probleem is als er een fietser plots uit een
onverwachte richting komt. In een zone 30 is dat niet meteen een probleem omdat iedereen
daar traag rijdt. Daar gebeuren niet meer ongevallen. Dat heeft me verrast in die studie. Als er
buiten die bebouwde omgeving een fietser uit een andere richting komt als je met de wagen je
oprit uitrijdt, dan is dat een onverwachte situatie.

Naast de tweerichtingsfietspaden zijn er ook de rotondes. Daar zijn ook bepaalde kwetsbare
situaties. Ik heb gevraagd om na te gaan of die rotondes aan het vademecum voldoen. Bij de
eerstegeneratierotondes legde men het fietspad rond de rotonde. Dat is niet goed. Als je met
de fiets naast een wagen rijdt, zit je in de dode hoek. De chauffeur ziet de fietser niet. Op de
nieuwe rotondes worden fietspaden in een vierkant errond aangelegd. Daardoor is een dode
hoek onmogelijk. De fietser blijft dan zo ver mogelijk verwijderd van de rotonde.

Op een rotonde met één rijvak is het van belang dat we de fietser op de rotonde laten rijden.
Die moet vooral niet ernaast op een geschilderd deel rijden, dat is uit den boze. Het is veel
veiliger om die fietser tussen het verkeer te laten rijden.

Ik heb gevraagd om in het onderzoek naar ongevallen op rotondes uit te zoeken hoe die
rotondes eruitzien. Misschien zijn het oude types die totaal niet voldoen aan het vademecum.

De vraag van mevrouw Van der Borght en mevrouw Van den Eynde over de lokale besturen
is pertinent, zeker als ik ook de bijkomende vragen bekijk.

Op 20 september 2011 was er het Fietscongres. Ik heb enorm geapprecieerd dat een aantal
collega’s daar aanwezig waren. De resultaten werden er toegelicht. De onderzoeksrapporten
staan op de website www.mobielvlaanderen.be. Ze komen ook in de Mobiliteitsbrief die aan
de gemeenten wordt bezorgd. De gemeenten zullen ook op de hoogte worden gebracht van de
herziene versie van het vademecum. Het gaat niet om een grote herziening, enkel om
verfijningen. Mevrouw Van der Borght, het lijkt mij toch van belang dat er nog eens een
uitgebreid gesprek is met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en dat
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er daarna ook nog eens, als dat nodig is, een bijkomende studienamiddag of informatieronde
met de gemeenten komt. Zo kan men alles in de juiste context zien. Het is niet zo dat alle
tweerichtingsfietspaden uit de projecten moeten worden gehaald. Je moet zeker zijn dat het
de juiste keuze is en dat nog eens durven toetsen.

Over het Totaalplan Fiets werden open vragen gesteld. Ik zit op een ander spoor. Is het nodig
dat wij een afzonderlijk Totaalplan Fiets hebben? Tegen eind volgend jaar moet er een
geïntegreerd mobiliteitsplan zijn. We moeten niet voor elke modus apart een totaalplan
opstellen. Elke modus moet in het geïntegreerd mobiliteitsplan zijn plaats krijgen. Dat is voor
mij een belangrijke lijn. Binnenkort spreken we met de Fietsersbond. Wij zullen hen vragen
hoe zij het willen. Dan moeten we er ook voor zorgen dat ze voldoende plaats krijgen. Het is
mijn taak om daarover te waken.

Het mobiliteitsplan bevat twee delen, een informatief en een richtinggevend deel. De
evaluatie van het tot nu toe gevoerde mobiliteitsbeleid moet ook de toekomstige aanpak
omvatten.

Er zijn overlegmomenten bepaald met de verenigingen van voetgangers en fietsers om de
planningscommissie een aantal zaken mee te geven.

Mijnheer Van Der Taelen, ik ga even in op de cijfers die u hebt vermeld in uw vraag. Tussen
2000 en 2009 is het aantal dodelijke fietsslachtoffers gedaald. Voor wat betreft het aantal
zwaargewonde fietsers is er een stagnatie. Voor 2008 is er een opdeling tussen de gewesten.
In België lieten toen 86 mensen het leven en er waren 991 zwaargewonden. In Vlaanderen
waren er 76 doden en 912 zwaargewonden. In verhouding is dat veel. Maar er wordt in
Vlaanderen veel meer gefietst en ook de ruimtelijke context is er totaal anders dan in
Wallonië. Die cijfers moeten dalen. Dat kan door zeer consequent te blijven investeren in
infrastructuur en door te zorgen voor goede educatie en sensibilisering, zowel bij fietsers als
bij niet-fietsers. Zo geven we nu ook aan de extra kwetsbare oudere fietsers
scholingscursussen. Wat educatie betreft, lopen er heel wat zaken. Maar het onderdeel

infrastructuur blijft het belangrijkste.

U weet dat ik 2010 een Fietsteam heb opgericht. Het moet structureel overleg tussen de
betrokken partners – het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het departement, de
gemeenten, de provincies en ook de waterwegbeheerders – organiseren en concretiseren. De
waterwegbeheerders – Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en de scheepvaart – worden vaak
vergeten. Een fietspad of een fietsweg kan op een interessante route liggen, maar niet worden
gebruikt omdat de fietsers 10 kilometer moeten omrijden om over het water geraken. Die
projecten blijven soms liggen omdat er andere noden zijn. Daarom zullen we ze in een
meerjareninvesteringsprogramma stoppen. Dan moet W&Z of de scheepvaart ook in
middelen voorzien om de brug of tunnel aan te leggen.

Het Fietsteam is erin geslaagd om, voor het eerst, in 2010 een eenjarig
investeringsprogramma op te maken. In 2011, een paar maanden geleden, is voor de eerste
keer een fietsinvesteringsprogramma 2011-2014 opgesteld. Daarin staan zeshonderd
investeringsdossiers. Dit is een indicatief programma: je kunt ermee schuiven, mevrouw
Eerlingen. Die 600 projecten dekken aanzienlijk meer dan de 100 miljoen euro waarin
jaarlijks wordt voorzien. Zo worden die 100 miljoen euro zeker opgesoupeerd, ook als een
dossier komt vast te zitten, bijvoorbeeld op een onteigening. Dan kunnen de middelen in een
ander dossier worden gestopt. Op het einde van het jaar wordt dan weer de afpunting gedaan:
wat is gedaan en wat is niet gelukt.

De investeringen zijn van 60 miljoen euro in de voorbije legislatuur opgetrokken tot 100
miljoen euro. Dat is geen aparte begrotingspost. Die middelen zitten gedeeltelijk bij AWV,
bij de scheepvaart, bij W&Z. Ik heb er geen apart artikel voor, maar ik moet er op het einde
van het jaar wel voor zorgen dat men ongeveer aan dat bedrag komt.
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Het blijft een pijnpunt om precies te weten hoeveel kilometer fietspaden we hebben
gerealiseerd. Dat moet manueel gebeuren. We zouden dat moeten automatiseren. We weten
hoeveel kilometer wegen we vernieuwen. Dat zou ook moeten lukken met de fietspaden. Dat
is moeilijk omdat veel projecten deel uitmaken van een renovatie van een weg. Het is niet
evident om dat er nog eens apart uit te halen.

Mijnheer Van Der Taelen, sinds juli hebben wij de cijfers van het recentste onderzoek over
verplaatsingsgedrag. Daar zitten zeer nuttige zaken in over het fietsgebruik. Tussen
september 2009 en september 2010 gebeurde 13,17 procent van de verplaatsingen per fiets.
Maar de resultaten zijn, afhankelijk van het motief, anders. Voor woon-werkverkeer zitten we
op 12 procent, voor ontspanning op 16,65 procent, voor het woon-schoolverkeer op 32,13
procent. Voor dat laatste motief zijn er bovendien grote verschillen tussen het huidige en het
vorige onderzoek over het verplaatsingsgedrag. In het vorige zagen we dat het woon-
schoolverkeer met de fiets afnam ten voordele van bus en tram. Dat is een beetje spijtig. We
willen mensen op het openbaar vervoer, maar ook op de fiets. Die tendens is nu gekeerd. Het
huidige onderzoek toont duidelijk een sprong voorwaarts voor het fietsgebruik. Het heeft zich
opnieuw genormaliseerd. Ik durf nog niet te spreken van een duurzame trend. De toekomst
zal dat moeten uitwijzen.

Mijnheer Van Der Taelen, wij onderzoeken de huidige infrastructuur en gaan na waar de
meeste fietsongevallen gebeuren. Zo kunnen we misschien door kleine ingrepen grote
problemen vermijden. Zo kun je een tweerichtingsfietspad hebben in een goede zone, dat
echter op een rotonde uitkomt. Dan weet de fietser die in de verkeerde richting fietst niet hoe
hij zich moet gedragen. Hoe is daar de signalisatie? Hoe moet het autoverkeer zich gedragen?
Er kunnen daar conflictsituaties ontstaan. Daar moeten we verfijningen aanbrengen.

Mijnheer Van Der Taelen, de vraag hoe we het aantal fietsverplaatsingen doen stijgen, is een
mooie, maar ook een moeilijke vraag. Ik ga in op mijn verantwoordelijkheden als minister ter
zake. Het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer interesseren me ter zake het meest.
Dat is één categorie voor mij. We hebben een goed bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
van 12.000 kilometer. U moet me dus niet komen zeggen dat we dat niet hebben. Het plan is
volledig, maar ongeveer 30 procent is van een goede kwaliteit. We moeten dus stappen
voorwaarts zetten ter zake, wat neerkomt op investeren in de budgetten voor infrastructuur.

Nu kunnen we investeren in goede infrastructuur, maar we moeten er ook voor zorgen dat
wat we aanleggen duurzaam en degelijk is. Dit is vorige week ook aan bod gekomen. Daarom
is er sinds april van dit jaar een vlakheidsnorm voor aannemers van kracht: aannemers die
nog aan fietspaden werken, moeten zich aan vlakheidsregels houden. Ze kunnen er niet met
de pet naar gooien. De voorzitter had het daarnet over deksels die midden in een fietspad
worden gezet. De aannemers moeten ervoor zorgen dat die comfortnormen worden gehaald.

Ook belangrijk – en dan kijk ik even in de richting van de heer Kesteloot – is de combinatie
tussen fiets en openbaar vervoer. Zeker voor langere afstanden is die combinatie vaak een
zeer goede keuze, maar nog te weinig hoofdhaltes van De Lijn zijn uitgerust met degelijke
fietsstallingen. Daarom is in de beheersovereenkomst de doelstelling opgenomen dat tegen
2015 95 procent van de hoofdhaltes voorzien moet zijn van een diefstalveilige en
comfortabele fietsstalling. Er is nog heel wat werk aan de winkel, maar willen we die
combinatie van fiets en bus of tram stimuleren, dan moeten we ervoor zorgen dat mensen hun
fiets ergens kwijt kunnen, op een degelijke manier en liefst zonder dat hun haar nat wordt.

De voorbije weken heb ik ook financiële steun toegezegd aan twee projecten die comodaliteit
bevorderen. Het project Velo in Antwerpen heeft steun gekregen, net als het deelfietsproject
Blue-bike, met fietsen aan dertig treinstations en met fietspunten in Vlaanderen. Blue-bike
heeft 150.000 euro gekregen. Velo heeft 700.000 euro gekregen. Dat is gespreid over de
periode van 2011 tot 2013.
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Wat het veiliger maken van fietsen betreft, is een veilige infrastructuur één element. Ik heb
daar al veel over gezegd. Als het gaat over de problematiek van de dode hoek, hebben we
echter nog een hele weg af te leggen. Ook deze zomer zijn toch weer een paar
dodehoekongevallen gebeurd. Er lopen een aantal projecten. Zo is er ‘Goed Gezien?’, een
project in samenwerking met de Fietsersbond en Transport en Logistiek Vlaanderen. Dat
hangt ook enigszins samen met de spiegelafstelplaatsen voor vrachtwagens. Ik zie dat er nu
toch meer interesse is daarvoor. Eigenlijk gaat het over iets kleins. Het gaat over slechts drie
lijnen, aan de hand waarvan een vrachtwagenbestuurder kan parkeren en zijn spiegels goed
kan zetten. Ik heb het zelf al meegemaakt: het is niet omdat je een dodehoekspiegel hebt dat
je die fietser ziet. Je moet ervoor zorgen dat die spiegel goed staat. Je moet die nu en dan eens
opnieuw afstellen. Dat doen we door samen te werken met de privésector. Vlaanderen trekt
de lijntjes en de ondernemers moeten zorgen voor ruimte voor die afstelplaats voor vracht-
wagens. In het najaar komt er ook nog een mediacampagne. Er zijn ook affiches en pins.

Mijnheer Van Der Taelen, over de fietsoversteekplaatsen kan ik uren doorgaan. Ik wil dat
niet doen, maar ik wijs erop dat in de periode van 2000 tot vandaag een kleine 300 module
13-projecten zijn afgesloten met de gemeenten. Daarbij krijgen gemeenten een subsidie voor
het aanleggen of verbeteren van fietspaden langs gewestwegen. Wat was het probleem ter
zake? De middelen voor die projecten werden vroeger bij wijze van spreken op een
bierkaartje vastgelegd. Als men een fietspad wou, werden er middelen vastgelegd in de
Vlaamse begroting, en ooit zou dat fietspad er wel komen. Dat heeft ertoe geleid dat heel veel
projecten nooit zijn uitgevoerd. Ik ken er zo een paar in de richting van Brussel die nog altijd
niet zijn uitgevoerd, omdat ze gepaard gaan met honderd onteigeningen. We proberen ter
zake vooruitgang te boeken. We vragen systematisch aan de gemeenten of ze die projecten
eigenlijk nog willen uitvoeren. Willen ze dat niet, dan hevelen we die middelen over naar
elders. In het andere geval moeten we ervoor zorgen dat het vooruit gaat met de
onteigeningen. Ondertussen is er een afspraak met het onteigeningscomité.

Het Integraal Fietsinvesteringsprogramma (IFI) telt 600 projecten. Wie geïnteresseerd is,
vindt die allemaal op www.mobielvlaanderen.be/ifi. Daar vindt u heel de lijst. Die wordt
jaarlijks geüpdatet. Het is gevaarlijk om cijfers te noemen, maar als we dit voor heel de
legislatuur bekijken, zou er in 2014 sprake moeten zijn van 1750 kilometer nieuwe of
vernieuwde fietspaden. Dat is de afstand tussen Brussel en Porto. Dat is al een heel eind,
maar het is natuurlijk nog niet voldoende. Dan heb ik het over fietspaden die op het terrein
zijn gerealiseerd, niet over vastgelegde fietspaden. Zoals ik daarnet zei, is het niet mijn
bedoeling om me bij dat IFI te beperken tot de quick wins, zoals de jaagpaden. Dat heb ik
hier al vaker gezegd. Het gaat ook over duurdere projecten, zoals fietstunnels en -bruggen. Ik
heb daar al kritiek op gekregen, maar als dat noodzakelijke schakels zijn om een snelle en
efficiënte fietsverbinding te realiseren, dan zijn die projecten voor mij zeker de moeite waard.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, ik dank u voor uw uitgebreide antwoord.
Uiteraard zal niemand zich verzetten tegen meer en veiligere fietspaden, denk ik. Met
betrekking tot uw Totaalplan Fiets zullen we zeker niet ontkennen dat er de jongste jaren echt
wel een inhaalbeweging is geweest met betrekking tot de aanleg van fietspaden. We hebben
hier ook de discussie gevoerd over de onteigeningsproblematiek. U hebt ernaar verwezen. Nu
worden ter zake ook grote stappen voorwaarts gezet.

Die fietsongevallenanalyse is zeer belangrijk. Het heeft immers geen zin om een fietspad aan
te leggen als men onvoldoende veiligheid kan aanbieden. Het is ook heel positief dat men die
analyse in de toekomst zal voortzetten. U gaat dat nu ook doorvoeren in landelijke gebieden.
Dat is een heel goede zaak. Het is belangrijk dat elk ongeval met een fiets telkens opnieuw
wordt geëvalueerd en dat dit telkens wordt neergeschreven: op die manier kan worden
bekeken of er sprake is van een verandering of een tendens, of er een aanpassing
noodzakelijk is. Het mag niet enkel en alleen bij deze studie blijven.

http://www.mobielvlaanderen.be/ifi
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Soms denken we immers dat er op een bepaalde plaats een probleem is, terwijl dat niet zo is.
Veel oudere mensen rijden tegenwoordig met elektrische fietsen, die soms anders reageren
dan de bestuurder gewoon is. Plots gaat die fiets dan vooruit, waardoor de fietser onder een
voertuig terechtkomt. Dat is dan niet omdat er op die plaats een probleem is, maar omdat die
fietser het niet gewoon is om met die fiets te rijden. Ik denk dat dit ook het geval is met
valpartijen bij fietsers. Volgens mij gebeuren er de jongste jaren veel meer ongevallen door
de opkomst van die elektrische fietsen, die soms heel snel reageren of heel snel
vooruitschieten. Het is dus belangrijk dat we die gevallen wel degelijk goed blijven
analyseren.

Wat ook niet meteen naar voren komt uit die studie, zijn de hiaten die er zijn bij
gemeentelijke fietspaden die aansluiten op de gewestwegen. Vorige week heb ik er al even
naar verwezen. Ik geef het voorbeeld van een gemeentebestuur dat van de Provinciale
Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) het advies krijgt dat het aan beide kanten een
fietspad in enkele richting moet aanleggen, en dus geen dubbelerichtingfietspad. Negeert de
gemeente dat advies, dan moet dat fietspad enkele meters voor het kruispunt met de
gewestweg ophouden. Natuurlijk krijgen we dan een kruispunt waar er totaal geen fietspad of
een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers is. Dat kan totaal niet. Dat komt niet echt
naar voren in de studie. Dat lijkt me nochtans een heel belangrijk knelpunt, waar meer
aandacht aan moet worden besteed. Ik kan u een voorbeeld geven. Ik zal dat niet doen, omdat
ik het dan heb over mijn eigen gemeente, maar ik heb dat duidelijk gemaakt in een
schriftelijke vraag. Van die hiaten, van die aansluiting moeten we nog echt werk maken.

De voorzitter: De heer Van Der Taelen heeft het woord.

De heer Luckas Van Der Taelen: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb nog twee
suggesties. Ik weet niet of u daar iets kunt of wilt mee doen.

Ik heb als fietser vaak het gevoel dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de
gebruikservaring van de fietsers zelf. De veiligheid van een fietspad, ook al investeert de
overheid er zoveel geld in, wordt vaak tenietgedaan door kleine details. Vorige week fietste
ik van Schepdaal naar Brussel. Het was een beetje donker en ik had niet zo’n goed zicht op
het fietspad. Wat me dan geweldig angstig maakt, zijn eventuele putten in de weg. Soms kom
je die putten jaren aan een stuk tegen. Brussel is een heel slecht voorbeeld, maar ik fiets in
Brussel met kennis van zaken over de putten. Ik weet waar ze liggen en ik kan ze ontwijken.

Zelfs op een goed fietspad kan men geweldig dramatische dingen meemaken door putten en
door bijvoorbeeld – het kan een detail lijken – keitjes. Die keitjes komen soms van de
opritten voor huizen. Het is een detail, maar ik kan u verzekeren dat als je als fietser al een
paar keer een ongeluk hebt gehad omdat je over een keitje slipte, je dat zeer gevaarlijk vindt.
Wie weet dat beter dan de fietser zelf? We zouden kunnen dromen van een ideale wereld
waarin een controleur elke dag alle fietspaden inspecteert. Ik ben zeker dat u zou kunnen
rekenen op de goede wil van alle fietsers, want dat zijn mensen die per definitie bijna solidair
zijn omdat ze weten hoe gevaarlijk een putje kan zijn. Waarom zou het niet denkbaar zijn aan
de gemeenten te suggereren om op regelmatige basis de mening van de gebruikers te vragen?
U kunt daar geweldig veel geld mee winnen omdat u op die manier een zware investering
kunt optimaliseren.

Een tweede bedenking komt ook weer voort uit mijn eigen ervaring. Vaak kan een zware
investering in een fietspad teniet worden gedaan omdat bijvoorbeeld een aansluiting op het
einde van een fietspad slecht is gemaakt. Ik heb vaak door het Zoniënwoud in de richting van
Hoeilaart gefietst, wat een zeer aangename weg is. Vroeger kwam men in de buurt van
Hoeilaart aan het kruispunt met de Ring. Het ontbreken van een degelijke overgang daar was
voldoende om de hele investering van het fietspad teniet te doen. Nu ligt daar een fietsbrug.
Ik bejubel het bestaan van die fietsbrug. Het is voor mij een voorbeeld dat men niet alleen
moet kijken naar de investering van het fietspad, maar ook naar hoe het fietspad aan het begin
en het einde is.
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De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Mevrouw Vera Van der Borght: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het was inderdaad
een heel boeiende discussie.

Minister, ik vind uw voorstel voor een eventueel bijkomende studiedag met de VVSG samen
met de steden en gemeenten, over het aangepast vademecum, heel nuttig en belangrijk maar
naar mijn aanvoelen is dit dan vooral gericht op toekomstige projecten die nog moeten
starten. Mijn vragen gingen heel specifiek over dossiers die vandaag al in een bepaalde fase
zitten en waar de lokale overheid toch nog graag, op basis van de resultaten van deze studie,
aanpassingen zou doen. Ik had begrepen dat u er wel voor openstaat, maar het zou toch nuttig
zijn dat er heel expliciet via het Agentschap Wegen en Verkeer over wordt gecommuniceerd.
Het zou nuttig zijn dat men de lokale besturen laat weten dat projecten in een bepaalde fase
kunnen worden aangepast, zonder dat ze hiervoor worden gestraft.

De voorzitter: De heer D’Hulster heeft het woord.

De heer Steve D’Hulster: Voorzitter, minister, collega’s, ik kan me aansluiten bij het
standpunt van de heer Van Der Taelen dat de mening van de fietser over fietspaden niet
wordt gehoord. Via het meldpunt Fietspaden is er toch wel een instrument dat hiervoor
geschikt is. Misschien moeten we het nog iets meer bekendmaken. Via het meldpunt komt de
melding terecht bij de juiste wegbeheerder, iets wat een fietser niet altijd weet.

Een ander initiatief dat u op het fietscongres hebt voorgesteld, was het introduceren van de
‘fietsgemeente of fietsstad 2012’. Ik vind dat een mooi en positief initiatief. Het komt erop
neer dat de drie beste fietsgemeenten in Vlaanderen in de bloemetjes worden gezet en een
geldprijs van maximum 50.000 euro krijgen. Ik vind het echt een heel goed initiatief, maar ik
vraag me alleen af of we niet wat te bescheiden zijn en of de geldprijs niet wat te laag is. In
Wallonië heeft men voor dertien gemeenten over vier jaar tijd 18 miljoen euro uitgetrokken
voor een project dat ‘ville cyclable’ heet. Gemeenten die een voortrekkersrol willen spelen op
het vlak van fietsveiligheid, worden niet alleen beloond maar kunnen ook een investering
doen. Ik vroeg me af of het budget voor de winnende gemeente eventueel kan worden
opgetrokken of het aantal gemeenten kan worden uitgebreid.

Ik wou nog een suggestie doen. Ik weet niet hoe landelijk Heusden-Zolder is, maar ik weet
dat het een politiezone is die goed bezig is op het vlak van verkeersveiligheid en op het vlak
van registratie van ongevallencijfers.

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Minister, u zegt dat u voorstander bent van de integratie van alles
wat met fietsen te maken heeft binnen het mobiliteitsplan. Ik denk zelf ook dat dat het beste is
en dat we niet naar verschillende mobiliteitsplannen voor de verschillende modi moeten gaan.
In het kader van vereenvoudiging en transparantie gaan we best naar een groot,
allesomvattend plan.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Ik heb nog een paar bedenkingen.

Ik ben het ermee eens dat we consequent door moeten gaan met de fietsongevallenanalyse.
Dat vraagt natuurlijk een goede samenwerking – wat zo is – met de politie. Een van de zaken
die voor mij zeer cruciaal zijn, is net die statistische informatie. We moeten die bovendien
snel kunnen krijgen. Nu gaat dat niet. Het moet eerst door 27 organisaties en 3 jaar later
krijgen we officiële cijfers. Ik wil er veel sneller toegang toe krijgen zodat we er iets mee
kunnen doen in het kader van de analyse van ongevallen. Het ongevallenbeeld in Vlaanderen
is anders dan in Wallonië. Het fietsgebruik is ook totaal anders. Het is voor mij cruciaal om
er op tijd aan te geraken.
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Indien er echt een gemeentelijk fietspad bestaat zonder aansluiting of geleiding op een
fietspad dat 100 meter verder ligt, moeten we dat inderdaad aanpakken.

Hetzelfde geldt voor de aansluitingen. We hebben het Integraal Fietsinvesteringsprogramma
net gemaakt om die aansluitingen voor- en achteraan op te lossen.

Toen ik vier jaar geleden minister werd, gebeurde de jaarlijkse controle van de fietspaden met
de auto. Men reed dus langs de fietspaden en deed een visuele inspectie. Dat is nu veranderd.
Die ambtenaren doen die controle nu op twee jaar tijd met de fiets. Zo krijgen we een
tweejaarlijks rapport. Mijnheer Van Der Taelen, aan de hand van dat rapport zien we zeer
goed waar de structurele problemen zitten bij de fietspaden. Dat is uiteraard echter
onvoldoende voor het probleem van de keitjes.

Men heeft overwogen om een peter- en meterschapsproject op te starten: we stellen een
aantal peters en meters van fietspaden aan. Zo’n project moeten we echter samen met de
gemeenten opstarten. Het Meldpunt Wegen en de Fietsmanager zijn zeer cruciale schakels in
het doorgeven en organiseren van ons klachtenmanagement. Het ruimen en vegen van
fietspaden zou echter evident moeten zijn.

Ik ben wat ontgoocheld. Als we dan, bijvoorbeeld naar aanleiding van de schoolstart, gaan
ruimen en vegen, merk je dat particulieren ook niet altijd even zorgzaam zijn met het
fietspad. Bij het verbouwen rijden ze over het geruimde fietspad en laten soms rommel
liggen. Het zou een wisselwerking moeten zijn. We kunnen moeilijk elke dag klaarstaan met
onze veegborstel. Het mag misschien wel iets meer zijn dan vandaag het geval is.

De controles gebeuren al voor een stuk op de fiets. Dat lijkt mij evident. Het dagelijkse
onderhoud kan inderdaad beter.

Mevrouw Van der Borght, u mag mij de lokale problemen melden. Er werden mij nog geen
grote obstructies gemeld.

Mevrouw Smaers, het hele fietsbeleid wordt opgenomen in het nieuwe Mobiliteitsplan
Vlaanderen. Daarnaast komt er ook een Mobiliteitsdecreet en een evaluatie van alle aparte
modules van de convenanten.

Mijnheer Van Der Taelen, mijn raadgever van het kabinet heeft mij net gemeld dat er tegen
volgende zomer een plan voor een Gewestelijk Expresnet (GEN) voor de fiets zou moeten
klaar zijn voor de zone rond Brussel.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over het uitblijven van de validatie van het
trajectcontrolesysteem
- 3 (2011-2012)

Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over de aanhoudende problemen met de
inwerkingtreding van de trajectcontrole op het E17-viaduct te Gentbrugge
- 118 (2011-2012)

Vraag om uitleg van de heer Ward Kennes tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over de mogelijkheid om pv's op te maken op
basis van trajectcontrole langs gewestwegen
- 29 (2011-2012)
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Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over de problemen met de trajectcontrolesystemen
in Gentbrugge en Turnhout
- 60 (2011-2012)

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de trajectcontrole op de E17
- 80 (2011-2012)

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Hilde Crevits,
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het uitblijven van een
homologatie voor trajectcontrole
- 116 (2011-2012)

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans: Minister, de context is inmiddels waarschijnlijk door iedereen gekend.
Vorige week hadden we het over de ecocombi’s, de lange zware vrachtwagens. Ik sprak toen
van een neverending story. Dit is ook zo’n lang aanslepend dossier. Hopelijk komt hier wel
snel een einde aan.

U hebt zelf reeds een aantal keren gemeld, de laatste keer op 14 maart in antwoord op een
vraag van de heer Keulen, dat u geen expliciete timing meer naar voren zou schuiven over het
afleveren van de keuringsattesten voor de trajectcontrole op de E17 in Gentbrugge. U zei toen
dat u hoopte dat het tegen de zomer rond zou zijn.

U zei toen ook dat de heer Van Quickenborne de nodige engagementen heeft genomen om de
oorspronkelijke problemen, ook met het federale niveau, op te lossen. U zei ook dat het na de
testen door de FOD Economie zou kunnen worden afgerond, waarna men met de
trajectcontrole op de E17 zou kunnen overgaan tot het effectief beboeten van
snelheidovertredingen.

Op 26 september vernamen we in de pers dat de situatie nog niet helemaal rond is, dat we
nog steeds wachten op de testresultaten van het Nederlands Meetinstituut (NMi) en dat de
FOD Economie vandaag alleen nog maar een beschrijving van de apparatuur ontvangen heeft
omdat het dossier nog niet volledig is.

Minister, we weten dat u verveeld zit met deze situatie en snel tot resultaten wilt komen.

Kunt u een stand van zaken geven rond dit dossier? Welke testen moeten nog worden
ontvangen van het NMi? Zijn er mogelijkheden om dit proces te versnellen? Hebt u er enig
zicht op wanneer deze stukken ter beschikking zullen zijn? Welke proeven moeten er nog
worden uitgevoerd op het traject zelf? Waarom zijn de oude proeven niet geldig?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is naar eigen zeggen en volgens u slechts
zijdelings bij het dossier betrokken. Wie volgt dat dossier op vanuit uw administratie? Wordt
het wel met de nodige prioriteit behandeld?

Hebt u voldoende garantie dat, indien de nodige stukken en testen beschikbaar zijn, de FOD
Economie snel kan overgaan tot homologatie en dat daar alvast geen vertragingen meer
worden opgestapeld?

Welke lessen trekt u uit heel deze soap? Ik vergelijk het dossier met een soap, omdat je, als je
na een jaar gaat kijken naar het dossier, nog altijd kunt volgen.

Welke gevolgen heeft die vertraging voor andere projecten? U hebt in het verleden gesteld
dat u niet met andere proefprojecten of trajectcontroles zou starten zolang dit niet is afgerond.
Ondertussen is er heel veel tijd verstreken. Zult u daar nu sneller werk van maken of niet?

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.
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De heer Jan Roegiers: Minister, dankzij uw website krijgen we af en toe inzicht in uw leven
als minister. Zo weten we dat u Yves vandaag een gelukkige 51e verjaardag hebt gewenst en
dat u vrijdag sirene en zwaailicht hebt meegenomen naar de ministerraad. Dat is maar een
voorbeeld.

Op 25 januari van dit jaar moet het een moeilijke dag geweest zijn, want u schreef toen op uw
website: “Minister zijn is de meest deprimerende dag van het jaar goed proberen door te
komen.” Dat is een van de weinige dagen dat u uw website tot twee keer toe hebt vernieuwd.
U schreef op diezelfde dag namelijk: “Minister zijn is hoopvol wachten op de
modelgoedkeuring trajectcontrole.” Dat is uiteraard waar ik naartoe wil.

Het dossier is natuurlijk gekend. Mevrouw Jans heeft het al ingeleid.

Ik zal proberen het verhaal te reconstrueren zodat een en ander duidelijk wordt. Ik zal starten
op het moment dat het AWV in de loop van 2008 bij het Bureau Verkeershandhaving in
Nederland is langs geweest om kennis te maken met de verschillende systemen van
trajectcontrole. Dat bezoek was belangrijk, omdat die input werd meegenomen in een
lastenboek om een proefopstelling te bouwen in Gentbrugge.

In 2008 volgt dan een aanbesteding. De minister schrijft een algemene offerteaanvraag uit.
De nv Jacobs uit Nederland komt hier als de beste inschrijver uit. De firma Jacobs werkt
hiervoor samen met CSC Nederland. De nv Jacobs is de bouwer en CSC Nederland is de
fabrikant.

Tegen de zomer van 2009 is de software en de programmering verder op punt gesteld. Op dat
ogenblik was het enkel nog wachten op een KB dat een wettelijke basis zou verschaffen. Dat
KB was er echter niet. Pas in oktober 2010 kon de fabrikant bij de Dienst Metrologie van de
FOD Economie effectief een aanvraag tot modelgoedkeuring indienen.

Het KB eist heel wat metrologische, elektrische en klimatologische tests. Die tests moeten
door een hiertoe geaccrediteerd organisme worden uitgevoerd. De aannemer en de fabrikant
werken hiervoor samen met het Nederlands Meetinstituut.

Dit instituut heeft een belangrijke rol gespeeld in het goedkeuringsproces van trajectcontroles
in Nederland. Aangezien trajectcontrole in ons land nieuw was, was er behoefte aan veel
overleg tussen de fabrikant, het NMi en de Dienst Metrologie van de FOD Economie.

Ik vat het even samen. Het AWV heeft de offerte uitgeschreven. De firma’s Jacobs en CSC
Nederland hebben het contract binnengehaald. Voor de ijking werken ze samen met het NMi.
Het systeem moet immers een modelgoedkeuring krijgen. Dit betekent dat een type-installatie
moet worden goedgekeurd. Systemen die hieraan conform zijn kunnen dan in België worden
geïnstalleerd. Voor elke installatie is ook een controle op de site zelf nodig. Die homologatie
betreft onder meer de meting van de afstand tussen de twee portalen van de trajectcontrole en
de ijking van de camera’s.

Ondertussen is het oktober 2011. We zijn al sinds halverwege 2008 bezig. Waar is het
misgelopen? De aannemer kon tot oktober 2010 geen modelgoedkeuring aanvragen. De reden
was eenvoudig. Er was nog geen KB. Het KB, dat in samenspraak met het Vlaamse Gewest
is opgesteld, bepaalt dat een aantal stukken bij het dossier moeten worden gevoegd. De
aannemer en de fabrikant zijn er allicht van uitgegaan dat dit niet moeilijk kon zijn. In
Nederland bestonden dergelijke systemen immers al langer.

Ondertussen heeft minister Van Quickenborne in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
verklaard dat de afspraken met de fabrikant, de aannemer of de installateur van dergelijke
systemen tot de verantwoordelijkheid van het betrokken gewest behoren. Het is dan ook zeer
vreemd dat het AWV in een krantenartikel verklaart hier slechts zijdelings bij betrokken te
zijn. Dit klopt niet helemaal. Minister Van Quickenborne heeft immers verklaard dat alles in
overleg met het Vlaamse Gewest is gebeurd. Het Vlaamse Gewest heeft de offerteaanvraag
uitgeschreven.
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In maart 2011 heeft de minister in het Vlaams Parlement verklaard dat we ervoor moeten
zorgen dat die firma al het mogelijke doet. Ze zegt niet veel meer. In een reactie verklaart het
AWV hier slechts zijdelings bij betrokken te zijn.

In november 2010 heeft de minister op het kabinet van minister Van Quickenborne overleg
gepleegd. Er zijn toen een aantal afspraken gemaakt. De Nederlandse firma heeft tot eind
februari 2011 gewacht om initiatief te nemen.

Minister, wat hebt u als aanbestedende overheid precies gedaan om schot in deze zaak te
krijgen? Hoe moeten we in dit verband de uitspraak van het AWV over de eigen zijdelingse
betrokkenheid interpreteren? Waarom vindt u dat u ervoor moet zorgen dat de firma al het
mogelijke moet doen? Moet ze dat niet sowieso doen? Zijn in het aanbestedingscontract geen
bindende voorwaarden opgenomen? Zijn er geen afspraken gemaakt en voorwaarden
opgelegd in verband met het verkrijgen van de modelgoedkeuring? Is in de algemene
offerteaanvraag een timing en een boeteclausule afgesproken? Is dat de reden waarom we al
zo lang op de definitieve goedkeuring van de trajectcontrole zitten te wachten?

Deze vragen zijn het resultaat van mijn reconstructie van het hele verhaal. Ik kijk uit naar uw
antwoord.

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Voorzitter, ik ben eigenlijk minder geïnteresseerd in het
homologatiedossier op zich. Ik weet dat de minister, haar kabinet en haar administratie alles
doen wat in hun mogelijkheden ligt. Ik zou dit even vanuit een andere invalshoek willen
benaderen.

Er zijn in Vlaanderen gewestwegen, de N153, de N123 en de N18, waarop, in overleg met de
wegbeheerder, de politiezone en het parket, momenteel reeds met succes trajectcontroles
worden uitgevoerd. Daar staan nummerplaatlezers met vijf functies. Die functies zijn de
white list, de black list, de controle van het sluipverkeer en het zwaar vervoer, de
bewakingscamera voor preventie en opsporing als iets is misgelopen en tot slot de
trajectcontrole.

Als we naar de cijfers kijken, merken we dat de resultaten hoopgevend zijn. Als we dezelfde
periode in 2010 en in 2011 vergelijken, blijkt het aantal snelheidsovertredingen met meer dan
50 procent en in sommige gevallen tot minder dan een derde te zijn gedaald. Nog belangrijker
is de vergelijking van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel, dat van 21 tot 6 is
gedaald.

In overleg met het AWV en de lokale wegbeheerder worden in dat district spectaculaire
resultaten geboekt. Ik vraag me dan ook of het niet verstandig zou zijn deze praktische
aanpak, die vruchten afwerpt, ook op andere plaatsen in te voeren.

De vraag is hoe het juridisch zit. Volgens het parket van Turnhout, dat hierin door de
politiezone wordt bijgetreden, kunnen we ons op twee elementen beroepen. Er is de vaste
rechtspraak van het Hof van Cassatie, die stelt dat het bewijs in strafzaken met alle legitieme
middelen kan worden geleverd. Een verkeersovertreding is een strafzaak. De politie kan het
door de ANPR-toestellen geleverde bewijs gebruiken en ook zonder een wetswijziging de
snelheid tussen twee palen berekenen. Ik verwijs in dit verband ook naar uitspraken van
politierechter D’Hondt ter zake. Een onbemand, automatisch werkend meettoestel kan, zelfs
zonder homologatie, een bijdrage tot de vaststellingen leveren. Die metingen hebben niet de
bijzondere bewijswaarde die voor gehomologeerde toestellen geldt, maar de rechter kan deze
elementen in eer en geweten bij zijn afweging betrekken.

Er zijn op die manier al heel wat boetes opgelegd. De politie heeft gemeld dat de
inningsgraad goed is. Een van de redenen is dat de mensen een foto krijgen van hun auto een
honderdste van een seconde nadat die de eerste paal is gepasseerd. Daar staat ook de afstand
tot de tweede paal en het tijdstip met minuten en seconden bij. De mensen komen zo tot het
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inzicht dat ze op dat traject te snel hebben gereden. Volgens de politie helpt dit pedagogisch
element om tot die hoge inningsgraad te komen.

Minister, wilt u, in afwachting van de homologatie van het toestel, onderzoeken of de
werkwijze die de politiezone Turnhout met succes toepast, ook in andere regio’s kan worden
toegepast?

Is met betrekking tot de trajectcontrole langs de E17 een driehoeksoverleg tussen de
politiezone, het AWV en het parket georganiseerd? Dit is natuurlijk een absolute voorwaarde
om het systeem te laten werken. Indien dat overleg er zou zijn geweest, wat zijn dan de
resultaten? Is daar een andere keuze gemaakt of zijn daar ook andere elementen in
ogenschouw genomen? Indien dat nog niet heeft plaatsgevonden, acht u het aangewezen om
alsnog een dergelijk overleg op te starten om te komen tot het opstellen van PV’s en tot
goede resultaten op het vlak van snelheidscontrole en verkeersongevallen met letsel?

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Minister, ik wil in deze vraag om uitleg de link leggen met Turnhout.
Twee jaar na de installatie staat het trajectcontrolesysteem op het viaduct van Gentbrugge op
de E17 nog steeds niet op punt. De apparatuur is er, maar is nog niet gehomologeerd. Dat wil
zeggen dat een overtreding kan worden vastgesteld, maar dat die vaststelling niet als bewijs
geldt in de rechtbank. Er werden tot op heden dan ook nog geen bekeuringen opgemaakt.

Uit tests met de trajectcamera’s blijkt nochtans dat er in de week dagelijks 3000 tot 4000
bestuurders te snel rijden op het viaduct, een kleine 6 percent van het totale aantal wagens dat
er dagelijks voorbijkomt.

Minister, hierbij aansluitend wil ik u ook wijzen op het trajectcontrolesysteem in Turnhout.
Het systeem daar is al twee jaar in gebruik. In die tijd werden meer dan 11.000 boetes
uitgeschreven. Nochtans zijn ook de camera’s in Turnhout nog niet gehomologeerd. Maar de
politie en het parket van Turnhout hebben besloten om niet te wachten op de homologatie en
toch al te bekeuren.

Korpschef Roger Leys zegt daarover in Het Belang van Limburg: “De beelden van de
camera’s hebben wel geen bijzondere bewijskracht, zoals de beelden van vaste flitspalen. Als
een chauffeur zijn boete wil betwisten voor de politierechtbank, gelden ze als een inlichting.
Het is dan aan de politierechter om te oordelen.”

Minister, uw kabinet heeft te kennen gegeven dat het dit dossier prioritair zal behandelen. Op
welke termijn zou de homologatie zijn afgerond en kan het systeem volwaardig in gebruik
worden genomen? Plegen uw diensten structureel overleg met de dienst Homologatie van het
ministerie van Economie? In welke mate wordt er over dit dossier overleg gepleegd? Hoe
verklaart u dat alle tests opnieuw moeten worden uitgevoerd, ook al zijn er reeds identieke
installaties getest in Nederland?

Hoe ver staat het met het homologatieproces voor het trajectcontrolesysteem in Turnhout?
Daar is het ook nog niet in orde. Moeten ook daar alle tests opnieuw worden uitgevoerd, of
zijn de resultaten van de metingen in Gentbrugge ook geldig voor Turnhout? Zullen ook
toekomstige nieuwe trajectcontrolesystemen aan alle tests moeten worden onderworpen, of
streeft u naar een vereenvoudigde procedure? Bent u op de hoogte van de manier waarop
politie en parket in Turnhout op dit moment omgaan met hun trajectcontrolesysteem? Mag dit
voorbeeld worden nagevolgd in Gent?

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Eigenlijk komt het hier neer op de vraag: doet ie het of doet ie het
niet? Dat is de vraag waar alles in de wereld en in het leven om draait. Ik treed de uitleg en de
vragen van de collega’s bij. Hoe ver staat het nu met ons trajectcontrolesysteem op de E17 in
Gentbrugge?
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De voorwaarden waaraan moest worden voldaan, waren reeds voor de aanvang van het
project bekend. Ondertussen zijn de labotests eindelijk afgerond. Hoe komt het dat dit zo lang
heeft geduurd? Hoe gaat het Vlaamse Gewest vermijden dat bij een toekomstig dossier
omtrent trajectcontrole er opnieuw een dergelijke lijdensweg moet worden afgelegd? Komen
er bijkomende en/of nieuwe voorwaarden in toekomstige aanbestedingsdossiers?

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, toen ik het persbericht las over het feit dat die
trajectcontrole niet kon starten door gebrek aan homologatie, dan vond ik dat echt wel Kafka.
Het is Belgisch, wordt ook wel eens gezegd.

Ik ben heel benieuwd naar de vooruitgang in dit dossier. Waarom werd het proefproject
opgestart alvorens over toestellen te beschikken die gehomologeerd zijn? Is het niet
onverantwoord om als overheid een proefproject op te starten zonder homologatie aangezien
betwistingen absoluut mogelijk zijn, en dit bijgevolg leidt tot processen bij de
politierechtbanken? Kan de trajectcontrole niet tijdelijk buiten dienst worden gesteld en enkel
de flitspalen die er staan, worden gebruikt als controlemiddel en maatregel tegen hoge
snelheden?

Minister, we hebben hier geen goed figuur geslagen, en ik hoop dat het snel wordt opgelost.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Collega’s, ik zal proberen u wat meer inkijk te geven in dit dossier.
Het dossier verdient dit ook.

Op 8 november 2007 is een Task Force Flitspalen opgericht door mijn kabinet en dat van ex-
minister Van Brempt, die bevoegd was voor Mobiliteit. In 2009 is dat omgevormd tot de
Task Force Handhaving, omdat flitspalen alleen te eng was en er ook nieuwe
handhavingssystemen zijn.

De task force had als opdracht de verkeersveiligheid te verhogen door het plaatsen van
flitspalen uit te tekenen en een investeringsprogramma te maken. Op een zekere dag is de
installatie besproken van een pilootproject trajectcontrole op het viaduct van Gentbrugge.
Tijdens de eerste en de volgende bijeenkomst van de task force is de wenselijkheid van zo’n
pilootproject bekrachtigd.

In die task force zitten ambtenaren, die perfect wisten dat er nog geen KB was. Misschien
zullen het pilootproject en de installatie meehelpen aan het maken van het KB en het
ingeburgerd krijgen van die trajectcontrole. Het Nederlands Bureau Verkeershandhaving
Openbaar Ministerie had ondertussen in Nederland al enkele succesvolle
trajectcontrolesystemen geïnstalleerd.

Mijn administratie is daar op bezoek geweest. Vlaanderen wilde in afwachting van de
publicatie van een nieuw KB maximaal inzetten op innovatieve handhavingssystemen en
ervaring opdoen door middel van pilootprojecten. Trajectcontrole is er een van, maar er zijn
er ook nog andere, zoals de systemen voor tussenafstanden en de systemen voor dynamische
controle van aslasten.

Nu kunnen we wegen in beweging. Dat is aangenamer voor de vrachtwagenchauffeurs.
Vroeger gebeurde dat willekeurig, afhankelijk van de goesting werd er een uitgehaald. Nu
zien we dynamisch wie te veel weegt, en die halen we uit het verkeer. Dat maakt het wel
efficiënter. De vrachtwagensluis vond daar ook zijn oorsprong.

Het was de bedoeling om in aanloop naar het nieuwe KB het pilootproject ook ter
beschikking te stellen voor bijvoorbeeld de federale wegpolitie en de dienst Metrologie van
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Ze konden die installatie dan ook
bezoeken, informatie uitwisselen en zelfs tests uitvoeren. Op 19 maart 2010, zeven maanden
voor de publicatie van het KB, heeft de dienst Metrologie de pilootsite bezocht.
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Er werd beslist tot een pilootproject, dan kwam er een lastenboek en dat is effectief
gepubliceerd op 1 september 2008. In dat lastenboek waren alle technische specificaties
overgenomen die in die laatste ontwerpversie van dat KB waren opgenomen. In de
aanvankelijke publicatie was het behalen van die modelgoedkeuring mee opgenomen. De
inschrijver moest zich ertoe verbinden voor dat geïnstalleerde pilootsysteem een
modelgoedkeuring en een ijking te behalen zodra het nieuwe KB zou worden gepubliceerd of
vanaf het ogenblik dat er bepalingen van dat KB in werking zouden treden.

Er ontstond echter onmiddellijk een probleem. Potentiële inschrijvers signaleerden aan de
aanbestedende overheid dat het onmogelijk was een precieze prijs op te geven voor de post
“behalen van de modelgoedkeuring” omdat het KB nog niet gepubliceerd was. Ze konden
toch geen prijs geven voor iets waarvan ze niet wisten hoe het er zou uitzien? De
aanbestedende overheid publiceerde vervolgens een terechtwijzend bericht. De tekst werd
veranderd tot “in onderling overleg de pilootinstallatie ter beschikking te stellen aan de
opdrachtnemer voor bijkomende proeven of aanpassingen voor het behalen van de
modelgoedkeuring voor het trajectcontrolesysteem”.

Het moest dus worden geïnstalleerd. Het behalen van de goedkeuring stond er niet meer in
omdat er geen KB was. Dat werd dan vervangen door een andere test.

De inschrijvingen werden geopend op 23 oktober 2008. De opdracht werd gegund aan de
hoofdaannemer, die ingeschreven heeft met materiaal van een welbepaalde fabrikant. Op 3
februari 2009 werd een dienstbevel verstuurd naar de aannemer. Het behalen van de
modelgoedkeuring is na de publicatie van het KB contractueel geregeld in een bijakte.
Volgens de bijakte moet de aannemer tweewekelijks en transparant rapporteren over de
vorderingen en de uitgevoerde prestaties. Dit toont aan dat het AWV echt wil dat daar
vooruitgang in wordt geboekt. Die rapportages komen binnen.

Wij hebben vaak aangedrongen op de goedkeuring van het KB want zonder dat KB kon die
installatie nooit operationeel worden. De Federale Regering heeft het KB goedgekeurd op 12
oktober 2010. Het verscheen op 25 oktober 2010 in het Belgisch Staatsblad en trad op 4
november 2010 in werking.

De fabrikant diende al snel na de publicatie van het KB, op 16 november 2010, een aanvraag
in tot modelgoedkeuring bij de dienst Metrologie samen met de documentatie die was
opgemaakt naar aanleiding van de levering en de opstelling van het trajectcontrolesysteem in
Gentbrugge.

Ik begrijp dat er zich hier een nuance opdringt. De term ‘zijdelingse betrokkenheid’ is een
beetje ongelukkig gekozen. In het KB staat dat het behalen van een modelgoedkeuring een
procedure is tussen de dienst Metrologie en de fabrikant. Het is niet juist te stellen dat het
AWV een aanvraag moet indienen. De aanvraag moet worden ingediend door de fabrikant en
moet de goedkeuring krijgen van de dienst Metrologie. In dat opzicht is het AWV niet
rechtstreeks betrokken, maar het AWV heeft ervoor moeten zorgen dat de bijakte er kwam,
het heeft de tweewekelijkse rapportages gevraagd en verzorgt natuurlijk ook de contacten
tussen beide. Er zijn dus heel veel contacten met betrekking tot het proces, maar het AWV
doet niet de aanvraag tot modelgoedkeuring.

Op het ogenblik van de publicatie van het KB, 25 oktober 2010, leek het evident dat het
verkrijgen van de modelgoedkeuring en de ijking zeer snel zouden kunnen gebeuren. Heel
wat technische specificaties van het KB waren al in het lastenboek opgenomen. Ik zei al dat
iedereen nauw betrokken was bij dat KB. Bovendien waren de trajectcontrolesystemen van de
Nederlandse fabrikant al door het NMi getest, gekeurd en goed bevonden in Nederland. De
fabrikant diende daarom al op 16 november zijn aanvraag in.

De dienst Metrologie heeft toen aangegeven eerst een specifiek aanvraagformulier te willen
ontvangen alvorens de documentatie te willen beoordelen. Ik verwijt dat niet aan de dienst
Metrologie maar moet het hier wel vermelden in het kader van het dossier. In de maanden
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november 2010 en december 2010 zijn de dienst Metrologie en het NMi aan de slag gegaan
met het opstellen van een checklist. Hier is de vertraging beginnen te ontstaan. Dat KB legt
voorwaarden op. In het bestek van de aanbesteding stond al het merendeel van die dingen.
Maar als je een modelgoedkeuring wil krijgen, moet je een checklist afgaan met voorwaarden
die moeten worden vervuld. Dat moet allemaal worden overgedaan.

In de periode van januari tot maart 2011 heeft de fabrikant een wegkantsysteem nagebouwd,
identiek aan de bestaande situatie langs de E17, om daarop al die testen te doen. Men had
gedacht dat dit allemaal niet nodig zou zijn. Het NMi heeft ondertussen de testresultaten van
het Nederlandse systeem vergaard.

Begin april 2011 heeft de dienst Metrologie het specifieke aanvraagformulier voor de opstart
van de modelgoedkeuringsprocedure ontvangen van de fabrikant en bekeken. Daarna heeft de
dienst Metrologie de ontvangen documentatie beoordeeld. Het was de eerste keer dat in
België een modelgoedkeuringsprocedure voor trajectcontrole werd opgestart volgens het
nieuwe KB. Dat was dus voor iedereen iets nieuws, ook voor de dienst Metrologie. De dienst
Metrologie, het NMi en de fabrikant hebben ondertussen al meermaals vergaderd om de
juiste interpretatie van het KB te bespreken.

Ik haal nu letterlijk een passage uit een voortgangsrapport van de fabrikant: “Er is een extra
overleg ingepland met de dienst Metrologie om de verwachtingen transparanter te krijgen.”

Het KB bepaalt voorwaarden, maar dat moet in de praktijk worden geïmplementeerd. Dat
impliceert dat de verschillende tests pas kunnen starten nadat de fabrikant en het NMi van de
dienst Metrologie de bevestiging hebben gekregen dat de testmethode zal worden aanvaard.
De dienst Metrologie moet de toelating geven om de tests uit te voeren. Dan pas kan de test
worden uitgevoerd. Alle betrokken partijen plegen veelvuldig vooroverleg bij elke stap, en
dat vergt veel meer tijd dan gedacht. Ik heb mij daar ongelooflijk aan mispakt.

De proeven moeten ook telkens worden ingepland bij het NMi, waar de capaciteit op
bepaalde momenten ontoereikend bleek om snel op alle aanvragen in te spelen. De fabrikant
is niet de enige klant van het NMi.

De fabrikant rapporteert zelf als de belangrijkste oorzaak van de continue vertragingen het
feit dat het niet altijd gemakkelijk is de verwachtingen van de dienst Metrologie boven tafel
te krijgen. De dienst Metrologie moet ook een correcte controlemethodiek en controlepunten
vinden. De afstemming tussen de dienst Metrologie en het NMi loopt ook niet altijd even
vlot.

Ik kan enkele passages geven uit het rapport dat we kregen op 3 oktober 2011. De fabrikant
zegt: “Het NMi heeft de documentatie niet beoordeeld omdat dit niet zou zijn afgesproken
tussen de dienst Metrologie en het NMi. Pas na tussenkomst van de fabrikant is dit
uitgeklaard en heeft het NMi versneld alle functionele documentatie doorlopen.” Ik geef een
andere passage: “Tussen de dienst Metrologie en het NMi is het lang onduidelijk geweest hoe
de testen uitgevoerd moeten worden. Het NMi heeft de dienst Metrologie regelmatig
uitgenodigd om tijdens de tests het labo te bezoeken. Tijdens de besprekingen van de
testresultaten zijn er wederom discussies gekomen over de uitvoeringswijze van de
vibratietesten.”

Ik geef nog een passage uit het rapport: “Het NMi wilde aanvankelijk geen tussentijdse
rapportering doen, hierdoor was het niet duidelijk hoe het met de voortgang is gesteld.
Inmiddels is onder druk van de fabrikant zowel een ontwerpversie van het rapport van de
labotesten opgeleverd en besproken als een verslag van de documentatie opgesteld.” Ik kan
zo een hele reeks meldingen geven van hoe het fout zit. Ik kan de schuld niet bij één iemand
leggen. Het is een enorme processie om die modelgoedkeuring te krijgen.

De modelgoedkeuringsprocedure is dus nog steeds volop aan de gang. Zoals al meegedeeld,
zijn er 100 voorwaarden te vervullen. Die zijn verzameld in een checklist van 26 bladzijden.



Commissievergadering nr. C18 – OPE2 (2011-2012) – 6 oktober 201126

Dat is dus niet eenvoudig. Men kan tegenwerpen dat wij toch betrokken waren bij het
vaststellen van dat koninklijk besluit. Dat klopt. We wisten op voorhand dat dit erin zou
komen, maar men dacht dat, omdat dit in het lastenboek stond, dit al vervuld was en dus snel
in orde zou komen. Om die reden heeft de fabrikant al op 16 november een aanvraag
ingediend. Dat is natuurlijk een foute redenering gebleken. Er moet immers opnieuw een
testsite worden nagebouwd, waarop al die testen moeten worden gedaan.

De ontwerpchecklist is na de publicatie van het koninklijk besluit nog eens aangepast, en dan
nog eens, na overleg tussen de dienst Metrologie, de hoofdaannemer en het keurings-
organisme. Die lijst van hoe alles moet worden gedaan, evolueert dus. De kritiek dat we dit
wisten, klopt dus: die voorwaarden waren grotendeels bekend. De hoofdaannemer en de
onderaannemer-fabrikant hebben zich gebaseerd op die eisen om de opdracht te verkrijgen.
Zij zijn ervan uitgegaan – ten onrechte, zoals naderhand is gebleken – dat er geen extra testen
nodig zouden zijn, omdat veel attesten die ze in Nederland hadden gekregen, zouden kunnen
worden hergebruikt, wat natuurlijk niet klopt.

Het aantal testen die konden worden gerecupereerd uit Nederland, is zeer beperkt. Enkel de
EMC-testen (elektromagnetische compatibiliteit), de spanningstesten en de hogesnelheids-
testen konden worden overgenomen uit het Nederlandse dossier. Alle andere testen moesten
worden overgedaan, omdat ze volgens de Nederlandse Voorschriften Meetmiddelen Politie
(VMP) niet moesten worden uitgevoerd of omdat er andere specificaties waren bepaald in het
Belgische KB. Ik verwijs dan naar de vibratietesten, de matching van 1000 opnamen, de
uitvoering van 500 praktijkmetingen en de trajectlengtemeting. Die is in Nederland niet nodig
en bij ons wel. De aan te leveren documentatie is ook heel specifiek volgens het Belgische
KB. De eisen voor de temperatuurtesten zijn in België anders dan in Nederland, en zo kan ik
nog een hele tijd doorgaan.

We zijn nog niet helemaal aan het einde van onze weg: tijdens het proces van
modelgoedkeuring kan die checklist nog een keer worden aangepast. Het systeem moet
conform de opsomming worden verklaard. We moeten er zeker van zijn dat al die
voorwaarden dan vervuld zijn.

De dienst Metrologie beoordeelt geen afzonderlijke rapporten. Ik begrijp hun werkwijze.
Zolang het dossier niet helemaal volledig is, is er volgens hen nog geen dossier, dus begint
die termijn van 4 à 6 weken nog niet te lopen. De aannemer en de fabrikant dachten echter dat
dat volledige dossier ‘a piece of cake’ zou zijn, maar dit is een vrij lange weg, die ook een
zeer intensief overleg tussen de diverse diensten vraagt.

Geachte leden, er is licht aan het einde van de tunnel. Ik ben absoluut niet ontmoedigd. Ik
vind het wel een belangrijke les die we hier leren. Er zijn op 13 oktober, dus zeer binnenkort,
praktijktesten gepland op het viaduct van Gentbrugge. Dat is van belang. Vanaf 19 uur ’s
avonds wordt begonnen met de opstelling van de werfsignalisatie. 20 oktober is de
reservedatum, mochten de weersomstandigheden ook nog eens slecht zijn. Op 29 september
is er overleg geweest. Er zijn ook duidelijke vervolgafspraken gemaakt.

Ik geef u de timing zoals die er nu uitziet. Het lijkt me belangrijk dat we proberen ons
daaraan op te trekken. De functionele testen lopen tot 21 oktober 2011. Op 13 oktober vindt
de praktijktest plaats. Op 14 oktober zal de fabrikant de laatste en definitieve versie van de
documentatie overmaken aan de dienst Metrologie. Op 20 oktober zal de dienst Metrologie
de serverruimte bezoeken. Op 10 november, als al die testen voorbij zijn, wordt het
eindrapport van het NMi verwacht. Dan zal dat dossier normaal gezien volledig zijn en kan
het worden ingediend bij de dienst Metrologie.

Sommige mensen hebben me gevraagd of dat met de volgende dossiers ook zo zal zijn. Neen.
Wat is nu eigenlijk de weg die moet worden afgelegd? Er moet een modelgoedkeuring zijn,
wat iets totaal anders is dan een ijking. Een toestel – ook een flitspaal – moet worden geijkt
op het terrein. Als we die modelgoedkeuring hebben, kunnen we zonder probleem
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gelijkaardige modellen op andere plaatsen zetten. Die moeten dan gewoon worden geijkt. Het
is niet zo dat we heel dat proces van modelgoedkeuring moeten doorlopen telkens wanneer
we een nieuwe installatie zetten. Een modelgoedkeuring geldt voor een bepaald type, een
ijking geldt voor een bepaalde plaats.

Ik sta eigenlijk wel achter de keuze die in 2008 is gemaakt. Door de installatie van dat
pilootsysteem hebben we immers druk kunnen zetten om dat KB te publiceren. Men wist dat
dit nodig was. Hadden we dat niet gedaan, dan zou het KB er zijn gekomen, maar dan hadden
we in 2010 nog moeten beginnen met een aanbestedingsprocedure om iets te zetten, dat ook
nog eens heel die homologatieprocedure had moeten doorlopen. Het klopt dus niet dat dit
alles verloren is. Het zal een jaar later zijn, maar ik hoop dat we dan toch het einde van de
problemen beginnen te zien.

Mijnheer Keulen, u hebt me gevraagd: doet ie het of doet ie het niet? Ik zou durven zeggen:
hij doet het, maar nog niet officieel. Mijnheer Roegiers, ik heb me ook het hoofd gebroken
over die meest deprimerende dag. Ik meen me te herinneren dat in de krant stond dat dit de
dag met het minste licht was, of zoiets, en dat mijn depressie daaraan te wijten was. Wat de
signalisatie betreft, vorige vrijdag hebben we het advies gegeven over de wegcode, en ik denk
dat dit wellicht de reden was waarom ik mijn zwaailicht heb meegenomen.

Wat het verbaliseren betreft, begrijp ik dat men ervoor pleit dat enigszins te doen zoals in
Turnhout, maar ik zal dat niet doen. We zijn de Vlaamse overheid. Ik wil die homologatie
krijgen. Ondertussen zijn er wel acht flitspalen actief, die ook werken en verbaliseren. Ik wil
die homologatie echter volledig krijgen. Ik vind ook dat we die procedure moeten doorlopen;
Ik hoop dat we dan vooruitgang kunnen boeken. In de toekomst wil ik absoluut nog
dergelijke systemen zetten, als die homologatie er is. We moeten er nog eens over nadenken
op welke plaatsen we dergelijke systemen kunnen zetten.

Sinds de publicatie van het KB is het wettelijke kader uitgetekend. Zolang de meettoestellen
niet beschikken over die modelgoedkeuring en ijking, is er geen bijzondere bewijswaarde. Ik
heb begrip voor de redeneringen die hier worden ontwikkeld en voor wat er in Turnhout
gebeurt. Ik weet dat er momenteel procedures lopen. Er is sprake van twee zaken, denk ik. In
een van die zaken is de bestuurder vrijgesproken. Er loopt nu een beroepsprocedure. Als ik
het goed heb begrepen, wordt de uitspraak verwacht op 20 oktober. Ik kijk daar met veel
interesse naar uit. We volgen dat wel. Het is niet omdat we het niet doen dat we dat niet
volgen.

De modelgoedkeuringsprocedures van die projecten in Turnhout en van de onze zijn totaal
niet met elkaar verbonden. Dat zijn dus afzonderlijke procedures. Ondertussen worden sinds
juli 2009 wel alle voertuigen die passeren, geregistreerd, en wordt er ook nog geverbaliseerd.
In het algemeen – en dat is wel goed nieuws – kunnen we stellen dat de grote meerderheid
van de chauffeurs zich aan de toegelaten snelheid houdt. Er zijn wel uitschieters: er is al eens
iemand aan een snelheid van 200 kilometer per uur over dat viaduct gevlogen. De gemiddelde
snelheid is daar 90 kilometer per uur geworden. Ik heb ook eens een evaluatierapport laten
maken, waaruit blijkt dat dit een positieve impact heeft op het geluid. Daarom ook is die site
gekozen. De flitspalen blijven dus onverkort van kracht.

Ik heb vorige week nog uitgebreid getelefoneerd met collega Van Quickenborne over dit
dossier. We hebben afgesproken om de krachten te bundelen en ervoor te zorgen dat het
dossier vooruitgaat. Het is ook voor hem een vervelend dossier. Ik wil ook niet dat de
diensten tegen elkaar worden uitgespeeld. Het is een taak en een opdracht van de aannemer,
de fabrikant, AWV en NMi om samen te werken en ervoor te zorgen dat als we leren dat als
het resultaat van mijn lijdensweg kan zijn dat de checklist op punt staat, het dan de volgende
keer veel sneller gaat, dan zijn we op de goede weg. Intussen vang ik dan de wind voor het
feit dat we nog altijd de modelgoedkeuring niet hebben.

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.
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Mevrouw Lies Jans: Minister, ik denk dat u die wind wel kunt doorstaan. Ik denk dat u dat
al in veel andere dossiers hebt gedaan, dus zal het nu ook wel lukken.

Ik heb geprobeerd om de conclusie op te schrijven, wat zeer moeilijk is als men het hele
traject doorloopt. Het is begonnen in 2008, het KB is gepubliceerd in oktober 2010, er blijkt
onduidelijkheid geweest te zijn over de verantwoordelijkheid rond de homologatie, in
november en december 2010 worden er checklisten opgesteld, in januari en maart worden er
systemen nagebouwd. Het is nu oktober 2011. Er is dus een heel parcours doorlopen.

Wat mij nog altijd verwondert, is dat we blijkbaar in Vlaanderen en België toch weer het
warm water hebben uitgevonden. Ik kan echt niet begrijpen waarom het systeem zo
verschillend moet zijn van het systeem in Nederland. Als er zoveel overleg en besprekingen
geweest zijn, waarom is het dan niet op elkaar afgestemd? Waarom is er geen rekening mee
gehouden? Misschien kunt u wat toelichting geven over de redenen? Als het meer afgestemd
zou zijn geweest, was het misschien vlotter gegaan.

U zegt dat er licht is aan het einde van de tunnel. Op 10 november wordt het eindrapport van
het NMi verwacht. Wil dat zeggen dat vanaf dan die termijn van vier tot zes weken die
daarnet vernoemd is, begint te lopen? Of is dat te optimistisch van mij? Wanneer verwacht u
dan uiteindelijk een afronding van die modelgoedkeuring?

Ik was blij te horen dat u die trajectcontroles ook op andere plaatsen wilt invoeren. Dit was
een pilootproject dat zeer lang heeft geduurd. Gaan andere projecten dan zeer snel op touw
worden gezet of komt er eerst nog een grondige evaluatie?

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord. Ik ben blij dat we
het vorige week niet hebben behandeld als actuele vraag. Het is goed dat we het dossier hier
helemaal kunnen uitspitten.

Wat me blijft intrigeren, is het volgende. In 2010 is er een bijakte opgemaakt. Er is met de
aannemer onder andere afgesproken dat er een tweewekelijkse rapportage komt. Het blijft mij
intrigeren dat we nog altijd niet rond zijn. Mijn concrete vraag blijft: wat is de timing die
werd afgesproken zowel in de aanbesteding als in de bijakte? Was er, als de timing niet werd
gehaald, een boeteclausule afgesproken? Als dat zo zou zijn, gaat u dan een
schadevergoeding eisen? Als dat niet zo is, dan moeten we erkennen dat u gewoon
machteloos staat tegenover al die vertragingen en lijdzaam en hoopvol – zoals u het op uw
website hebt geschreven – moet wachten, maar dat u eigenlijk geen enkel instrument in
handen hebt om die modelgoedkeuring en de hele trajectcontrole binnen een nog redelijke
termijn te realiseren.

Mijn heel concrete vraag is: wat is erin opgenomen? Wat gaan we doen als het erin
opgenomen is? Wat gaan we doen als het er niet in opgenomen is? Moet u dan erkennen dat u
machteloos toekijkt?

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Voorzitter, ik heb bewondering voor de minister die zich na al die
procedureslagen niet laat ontmoedigen. Ik vind het hallucinant dat er in andere landen
modellen kunnen worden goedgekeurd, maar dat het hier niet lukt.

Ik ben blij dat de minister de manier waarop het in Turnhout wordt aangepakt, ook opvolgt.
In Gent staan ook flitscamera’s, naast de trajectcontrole. Ik zou er toch voor willen pleiten
om, waar mogelijk, in de toekomst te werken met gecombineerde camera’s in plaats van de in
mijn ogen verouderde flitscamera’s. De kosten kunnen dan bijvoorbeeld tussen wegbeheerder
en politiezone met middelen van het verkeersveiligheidsfonds worden gedeeld. Via die
slimme camera’s zijn er ook nog heel andere toepassingen. Het wordt dan een win-
winsituatie.
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Samen met de minister kijk ik uit naar de uitspraak in beroep op 20 oktober om te weten hoe
dit juridisch verder kan.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Voorzitter, minister, collega’s, dit is weer een kafkaiaans verhaal,
complex tot en met. U hebt net uitgelegd hoe dat komt. Ik heb er alle begrip voor en ik heb
ook begrip voor alle inspanningen die u hebt gedaan. U hebt aangetoond dat u alle nodige
stappen hebt gezet maar ik zou er toch voor willen pleiten dat u uw verantwoordelijkheid
blijft opnemen.

Ik heb ook geen antwoord gekregen op mijn vraag: er is een Nederlandse fabrikant, kan
zoiets dus niet worden geregeld op Europees niveau? Het zijn uniforme systemen. Waarom
moet er voor zoiets nog een aparte modelgoedkeuring worden verkregen?

U zei dat de modelgoedkeuring voor Turnhout hier los van staat. Betekent dat dat we die
lijdensweg voor Turnhout ook moeten afwachten?

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Het leven is een ontdekkingstocht, en blijkbaar ook als je iets wilt
doen met trajectcontrole. Toen ik u bezig hoorde, dacht ik op een bepaald moment aan ‘Alice
in Wonderland’. Laten we hopen en duimen dat de trajectcontrole zo snel mogelijk
operationeel wordt op de E17 in Gentbrugge.

Dit is iets waar de hele politieke klasse verliest. Iedereen kijkt naar iedereen en iedereen heeft
een uitleg. Het is dan ook nog een aannemelijke uitleg – laat dit nu uit de mond komen van
iemand van de oppositie. Maar de burgers willen dat dit opgelost geraakt en in gang schiet.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Voorzitter, minister, ik ben blij dat de meerderheid
toegeeft dat dit dossier kafkaiaans is. Ik vind het eigenlijk beschamend. Ik blijf erbij dat het
totaal niet kan dat u als overheid een pilootproject moet opstarten dat niet voldoet aan de
wetgeving waarvan u weet dat ze op komst is. U gaat ook de lange, zware vrachtwagens niet
laten rijden als er geen wetgeving voorhanden is en als u dat niet op een veilige manier kunt
doen. Ik vraag me af wat u ervan zou denken als de privésector een initiatief zou nemen
alvorens men de wetgeving die daarvoor op komst is, gaat integreren in het project. Ik vind
dat zulke toestanden echt niet kunnen. U moet als overheid een goed voorbeeld geven en
geen pilootprojecten invoeren die totaal nog niet stroken met de op komst zijnde wetgeving.

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, minister, ik wou niets zeggen, maar u verwees zelf
naar de WIM-systemen (weigh in motion). U kunt zeggen dat de homologatie en dergelijke
niets met Vlaanderen te maken heeft. Als ik het dossier bekijk dat ik via schriftelijke vragen
heb samengesteld, dan blijkt dat de WIM-projecten, meer specifiek op de E40 in Tienen en
op de E313, een dossier is dat al heel lang bezig is. Er is door uw administratie aangekondigd
dat daar een WIM-systeem zou komen. Wat blijkt nu? Er steekt ijzer onder het wegdek,
waardoor een WIM-systeem niet kan.

Minister, als we maanden bezig zijn met een dossier voor te bereiden, als AWV aankondigt
dat er een WIM-systeem komt, en als we dan moeten vaststellen dat het wegdek het niet
toelaat, dan is er iets mis met diegenen die de dossiers voorbereiden of met de dossiers op
zich.

Het is een heel ander verhaal, maar we kunnen in dit parlement heel veel aankondigen en heel
veel naar buiten brengen, maar het voorbeeld van de E40 in Tienen, vind ik een heel spijtige
zaak.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.



Commissievergadering nr. C18 – OPE2 (2011-2012) – 6 oktober 201130

Minister Hilde Crevits: Collega’s, er moet mij iets van het hart.

Op het moment dat de keuze, die geadviseerd werd door de Task Force Flitspalen, gemaakt
werd, wist iedereen dat er geen koninklijk besluit was. Niemand heeft daar de ogen voor
gesloten. We wisten dat er iets zou worden geïnstalleerd waarvoor er geen KB was.

Mevrouw Van den Eynde, ik ben het vaak met u eens, maar nu niet. De installatie die daar
werd geplaatst, voldoet wel aan alle voorwaarden in dat KB. Er is daar geen discussie over
mogelijk. Dat zal hopelijk ook blijken uit de homologatie. Enkel het traject om te bewijzen
dat het eraan voldoet, duurt lang. Het is dus niet zo dat er een installatie werd geplaatst
waarvan men wist dat die niet aan de voorwaarden voldeed. Ik hoop nu dat ook effectief uit
de homologatie zal blijken dat die installatie aan de voorwaarden voldoet. Ik ben het er wel
mee eens dat de weg om die goedkeuring te krijgen, te lang duurt.

Mijnheer Roegiers, ik heb u gezegd dat er aanvankelijk in dat bestek een termijn stond om de
homologatie te krijgen. Men heeft dat eruit gehaald omdat niemand een prijs wou geven. Het
is ook logisch dat men dat niet wilde doen. Als je niet weet op welk moment en hoe de
samenwerking zal verlopen met diegene die de homologatie moet geven, kun je moeilijk
zeggen hoeveel het gaat kosten. Men heeft toen gezegd dat het een testsite zou worden. Op
het moment dat het KB er dan was, heeft de aannemer gezegd dat het tijd was om die
aanvraag te doen. Natuurlijk staan daar geen boetes in. De samenwerking tussen het NMi en
de dienst Metrologie verliep traag. De timing hing daar ook van af. Het was dus niet mogelijk
daar een streefdatum op te plakken.

Het is een foute veronderstelling te zeggen dat die fabrikant of aannemer daar niet achter zit
of er geen belang bij heeft. Hoe sneller we de homologatie hebben, hoe sneller we kunnen
overwegen om nog zulke systemen te installeren. Het lijkt mij dus onheus dat de aannemer of
de fabrikant er alle belang bij heeft niet mee te werken. Volgens mij klopt dat niet. Als
fabrikant zou je er net alles aan moeten doen om die homologatie zo snel mogelijk te krijgen.
Ik denk dat het niet mogelijk is om daar boetes voor te geven.

Ik vind ook niet dat ik de speelbal ben. Mijn diensten hebben de plicht om al het mogelijke te
doen om dat dossier te laten vooruitgaan. U kunt misschien eens de screening maken naar
andere modelgoedkeuringen die worden gegeven in andere dossiers. Gaat het daar zoveel
sneller? Er zijn bijvoorbeeld ook federale dossiers waarbij men modelgoedkeuringen moet
krijgen. Misschien duurt dat bij die dossiers ook zo lang?

De rapportages zijn er. Er zijn ook heel wat telefonische contacten. We hebben hier te maken
met de wet van de remmende voorsprong. We hebben een pilootsite geïnstalleerd in volle
bewustzijn. Het KB is er gekomen. Ik maak mij sterk dat die installatie aan alle opgelegde
normen voldoet. Hopelijk zal de homologatie dat ook aantonen. Dat moet ons de kans geven
om nog nieuwe installaties te plaatsen.

Mevrouw Smaers, u vroeg hoe ik het plaatsen van die nieuwe installaties wil aanpakken. Ik
wil mij pas uitspreken over het hoe, wat en waar op het moment dat de eerste site
gehomologeerd werd. Dat is toch logisch. Ik denk dat we dan pas kunnen bekijken hoe we de
verdere installaties efficiënt kunnen aanpakken.

We hebben een aantal sites Weigh in Motion (WIM) met succes geïnstalleerd. Er zijn een
aantal nieuwe locaties gescreend. Als blijkt dat er technische bezwaren zijn voor bepaalde
locaties waar nog geen kosten voor gebeurd zijn en geen installaties geplaatst zijn, moeten we
andere locaties zoeken.

Ik weet dat er heel veel vraag is naar locaties om WIM te plaatsen. Ik vind het ook een goed
systeem om in te investeren. Ik zal uitzoeken wat het precieze probleem is. Het is in ieder
geval een instrument dat we verder moeten installeren. Ik heb verleden week nog een nieuwe
site bezocht waar er nog wat kinderziektes waren door de nieuwe technieken. De evaluatie bij
de administratie en de politie was in ieder geval enorm positief.
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De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans: Wij wachten af.

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Minister, we blijven daarover van mening verschillen. De bijakte is
afgesloten na het verschijnen van het KB. Er is steeds gezegd dat de termijn kon beginnen
lopen zodra dat KB er was. In die bijakte hadden we een strikte timing kunnen afspreken. Op
dat moment had u alle elementen in handen.

Minister Hilde Crevits: It takes two to tango. Als de aannemer weigert die bijakte te
tekenen, zit je klem.

De heer Jan Roegiers: Dan is er van bij het begin van de aanbesteding een fout gebeurd.
Dan had men toen moeten zeggen dat men vanaf het KB ook de timing moest vastleggen. Nu
zijn we gewoon de speelbal. We hebben niets in handen.

Minister Hilde Crevits: Maar niemand wilde inschrijven. We hadden dus geen keuze. We
moesten het eruit halen.

De heer Jan Roegiers: Er wilde niemand inschrijven zolang het KB er niet was. Na het
verschijnen van het KB is een bijakte afgesloten. Daarin hadden we die zaken wel kunnen
opleggen.

Minister Hilde Crevits: Maar die bijakte moest toch worden opgesteld door de persoon die
de installatie had geplaatst. Dat kon toch niet door een derde gebeuren.

We begrijpen elkaar duidelijk verkeerd.

De heer Jan Roegiers: Ik vind die remmende voorsprong vreemd. In Nederland, de UK,
Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk zijn er al systemen van trajectcontrole.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Ik blijf erbij: het project was niet klaar om te worden
doorgevoerd.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de BIVV-studie in verband met
ongevallen op autosnelwegen en mogelijke conclusies
- 4 (2011-2012)

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Hilde Crevits,
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de verkeersveiligheid in
Vlaanderen
- 16 (2011-2012)

Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over op- en afritten van autosnelwegen
- 68 (2011-2012)

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, uit een studie van het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat de vaak bochtige afritten van onze autosnelwegen het
gros van de dodelijke ongevallen op de autosnelwegen veroorzaken. Naast onaangepaste
snelheid op die locaties, is er de “slechte leesbaarheid van de aanwijzingsborden en de
wegmarkeringen”. Autobestuurders zouden zich, met andere woorden, nog te vaak laten
verrassen door de afrit die ze nemen.
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Het klopt dat deze studie niet op de meest recente ongevallen is gebaseerd. Dit is uiteraard
onvermijdelijk bij een dergelijk dieper analyse- en studiewerk. Het is eveneens zo dat de
voorbije jaren van deze legislatuur een aantal op- en afritten in Vlaanderen zijn verlengd. Her
en der zijn ook meer dynamische verkeersborden geïnstalleerd. Globaal genomen, is de
problematiek van een verhoogde en acute verkeersonveiligheid ter hoogte van de
afrittencomplexen naar mijn gevoel nog steeds verre van fundamenteel en algemeen
aangepakt.

Minister, hoe evalueert u de recente studie van het BIVV en de conclusies die hierin worden
getrokken? Ziet u enige aanleiding om andere accenten in uw beleid te leggen of om bepaalde
verschuivingen in het budget door te voeren om bepaalde projecten versneld te realiseren?

De tweede belangrijkste oorzaak van dodelijke ongevallen op onze autosnelwegen is het
inrijden op de staart van een file. In het buitenland loopt een project waarbij de bestuurders
via hun radio of hun gps-toestel een bijkomende geluidswaarschuwing krijgen als ze een file
naderen. Lijkt dit u een nuttig initiatief dat u ook voor Vlaanderen nader wil bestuderen?

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Voorzitter, uit een recent rapport van de European
Transport Safety Council (ETSC), dat werd gepubliceerd in juni 2011, blijkt dat de veiligheid
op de Belgische wegen niet zo goed is. Uit de cijfergegevens blijkt namelijk dat op onze
wegen in 2010 840 doden zijn geteld. Dit betekent 77 doden per miljoen inwoners.

Volgens staatssecretaris van Mobiliteit Schouppe is het hoge aantal verkeersslachtoffers
vooral een gevolg van het complexe wegennet en van het hoge aantal buitenlandse
vrachtwagenchauffeurs. Ook de slechte weersomstandigheden en de weekendongevallen
spelen een grote rol.

Staatssecretaris Schouppe heeft de verkeersexperts van het BIVV een onderzoek naar de
verkeersongevallen in Vlaanderen in 2008 laten uitvoeren. Een markante vaststelling van dit
onderzoek is dat de op- en afritten in Vlaanderen te bochtig zijn en hierdoor een gevaar
vormen. De kop-staartaanrijding is de tweede belangrijkste oorzaak van dodelijke ongevallen
op onze autosnelwegen.

De mobiliteitsorganisatie Touring heeft een rapport over de gevaarlijkste wegen in België
opgesteld. Volgens deze studie is het aantal dodenwegen in ons land van twaalf in 2008 tot
zeventien in 2009 gestegen. Ons land telt zeventien zwarte wegen, waarvan er tien in
Vlaanderen zijn gelegen. Touring wijst op een aantal belangrijke oorzaken, zoals de
afwezigheid van vangrails, de afwezigheid van een middenberm op tweevakswegen en
dergelijke. Een actie van de motorrijders in Gent, die tijdens de actuele vragen nog ter sprake
is gekomen, bevestigt de vaststellingen van Touring.

Uit al deze studies blijkt dat het aantal verkeersongevallen in ons land nog steeds hoog is en
ernstig kan worden genoemd. Een aantal aanpassingen aan het wegdek kunnen de
verkeersveiligheid in grote mate verhogen. Er lopen op dit vlak al een aantal initiatieven. Uit
de gevoerde onderzoeken blijkt nogmaals dat bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.

Minister, hebt u de conclusies van de verschillende studies en rapporten al onderzocht? Wat
zijn uw bevindingen? In welke mate worden een aantal aanbevelingen nu al uitgevoerd?
Meent u dat bijkomende initiatieven op korte termijn mogelijk zijn om het hoge aantal
verkeersongevallen terug te dringen? Op welke manier kan het aantal door buitenlandse
chauffeurs veroorzaakte ongevallen worden teruggedrongen?

Ondertussen is het Belgian Accident Research Team-project (BART-project) stopgezet. Dit
project had de bedoeling inzicht te verwerven in de oorzaken van verkeersongevallen en
beleidsaanbevelingen te formuleren. Waarom is dit project stopgezet? Denkt u dat u over
voldoende studies en rapporten beschikt om het beleid inzake verkeersveiligheid te sturen?

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.



Commissievergadering nr. C18 – OPE2 (2011-2012) – 6 oktober 2011 33

Mevrouw Lies Jans: Voorzitter, ik zal niet herhalen wat de heer Reekmans en mevrouw Van
den Eynde net over de studie hebben verklaard. De belangrijkste conclusie is in de pers
verschenen. Er zouden maatregelen moeten worden genomen ter verbetering van de afritten.
We weten dat de minister hier al werk van maakt. Er zijn al een aantal maatregelen genomen.

Een andere belangrijke vaststelling in de studie die ik toch ook even wil vermelden, is de
belangrijke rol van de menselijke factor. Het gaat niet enkel om de infrastructuur. Ook de
mensen zelf geven aanleiding tot ongelukken. Ik vind het opvallend dat 56 procent van de
dodelijke slachtoffers en 49 procent van de ongevallen op de autosnelwegen eenzijdig tot
stand komen. Dit betekent dat het niet gaat om botsingen tussen wagens of vrachtwagens,
maar om wagens die tegen een obstakel langs de rand van de weg rijden.

In mijn ogen betekent dit dat de voorgestelde maatregelen, zoals de verlenging van de op- en
afritten, de verbetering van de wegmarkeringen en de plaatsing van dynamische
verkeersborden, niet de enige maatregelen zijn die we moeten nemen. Dat zijn hulpmiddelen,
maar geen wondermiddelen. We moeten ook op handhaving en op sensibilisering blijven
inzetten. Veel ongevallen blijken het gevolg van de snelheid, van het gebruik van alcohol en
drugs en van onoplettendheid te zijn. Niet enkel de concrete infrastructurele maatregelen zijn
belangrijk. Dit geldt ook voor de rest van het beleid.

Minister, welke conclusies trekt u uit de nieuwe studie van het BIVV? Welke bijkomende
maatregelen zult u nog nemen? Hebt u de intentie om de voor de komende jaren voorgestelde
maatregelen op basis van de elementen in deze studie eventueel te versnellen?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, de studie van het BIVV ‘Dodelijke verkeersongevallen
op de autosnelwegen in 2008’ heeft een belangrijke verdienste. Dit onderzoek is namelijk
diepgaander dan de algemene analyses die we vaak in de ongevallenstatistieken zien. Ik
overloop even wat interessante resultaten, waarvan er een aantal reeds zijn aangehaald.

De onderzoekers hebben voor het eerst een vergelijkende analyse van de gegevens in de
officiële statistieken en de gegevens in de originele processen-verbaal gemaakt. Ze hebben
gemerkt dat er een aantal verschillen zijn, vooral met betrekking tot het aantal ongevallen en
het aantal dodelijke slachtoffers. De statistieken geven een vrij betrouwbaar beeld van de
omstandigheden van ongevallen. Er zijn echter nog een paar foutjes die kunnen worden
vermeden.

Het is ook interessant dat er aanvullende gegevens zijn opgenomen in de studie, niet alleen de
klassieke parameters, zoals het type ongeval en de weersomstandigheden, maar ook data die
enkel in de processen-verbaal terug te vinden zijn.

Verder onthoud ik uit deze studie dat alcohol een niet-onbelangrijke rol speelt bij dodelijke
ongevallen op autosnelwegen en dat het verhogen van de gordeldracht mensenlevens kan
redden. Dit laatste moeten we afwegen tegen de vaststelling dat het gemeten gordeldracht-
percentage op autosnelwegen reeds meer dan 85 procent bedraagt, wat meer is dan op andere
wegen.

Bij de analyse van de directe aanleiding tot ongevallen komen we tot een top vijf. Een:
verlaten van de rijbaan langs rechts. Men verlaat langs rechts, botst op een vangrail en gaat in
de gracht of botst op een hindernis. Twee: inrijden op een file naar aanleiding van
wegenwerken of een ongeval. Drie: verlaten van de rijbaan langs links. Men botst op een
vangrail of gaat door de middenberm. Vier: uitrit te laat gezien. Men neemt de bocht te snel.
Vijf: slippen op een nat wegdek, op sneeuw, bij bruuske manoeuvres bij te hoge snelheid, op
versleten banden, of op een hindernis op rijbaan.

De BIVV-analyse geeft aan dat er voldoende aandacht moet gaan naar de ongevallen, 31
procent, waarbij de bestuurder plots de rijbaan langs rechts of langs links verlaat. Meestal
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gebeuren dergelijke ongevallen zonder direct aanwijsbare reden. Voor dergelijke ongevallen
is verder diepteonderzoek aangewezen om meer inzicht te krijgen.

Inrijden op een file is met 12,4 procent van de ongevallen de tweede belangrijkste oorzaak
van dodelijke ongevallen op autosnelwegen. Deze resultaten bevestigen enigszins wat we
reeds eerder konden vaststellen. Daarom investeren we sterk in dynamische
filedetectieborden, dynamische fileaankondigingsborden en in een goede signalisatie van
wegenwerken.

We doen grote investeringen – dit jaar zitten we aan 40 miljoen euro, vijf jaar geleden was
dat 4 of 5 miljoen euro –, we zijn dus bezig met een grote inhaalbeweging. De belangrijkste
assen worden stelselmatig uitgerust met dynamische informatieborden. Zo wordt op de E40
tussen Drongen en Wetteren rijstrooksignalisatie geplaatst. De spitsstrook op de E313 werd
uitgerust met dynamische signalisatie. Dit jaar werden op heel wat snelwegen extra
dynamische informatieborden geplaatst.

Op grote, omvangrijke werven op autosnelwegen wordt er in tegenstelling tot vroeger ook
geïnvesteerd in dynamische filedetectie- en waarschuwingssystemen. Indien nodig worden
nog bijkomende maatregelen genomen. Een van die zaken is de plaatsing van
ribbelmarkering op de E17. Dat werd positief geëvalueerd. Het is ook de bedoeling om dat in
de toekomst toe te passen. Alleen maken ze wat kabaal, dus moeten we ze niet plaatsen nabij
dichte bebouwing.

Uit de studie blijkt ook dat er verschillende dodelijke ongevallen plaatsvinden op of ter
hoogte van uitritten, 10,85 procent. Het autosnelwegennetwerk in Vlaanderen is inderdaad
niet vergelijkbaar met het buitenland, door het gigantisch grote aantal op- en afritten. Elke
stad heeft zijn eigen op- en afrit. Men vindt dat ook heel belangrijk.

We werken aan de verhoging van de verkeersveiligheid. Ik denk aan de verlenging van de op-
en afritten langs de E313, de heraanleg van het klaverblad te Lummen, waar in het verleden
heel wat verkeersongevallen gebeurden. Door die nieuwe inrichting is er meer kwaliteit. Op-
en uitritten zijn soms behoorlijk bochtig. Automobilisten hebben het moeilijk om daar
automatisch trager te rijden. Twee weken geleden heb ik twee besluiten genomen om de
snelheid naar beneden te halen op moeilijke, bochtige parcours. Je moet je snelheid aanpassen
aan de omstandigheden, maar als dat niet vrijwillig gebeurt, moeten we regels opleggen.

Ook belangrijk is het nieuwe decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van
weginfrastructuur. We worden verplicht om de verkeersveiligheidstoets te doen op onze grote
wegen.

De studie over geluidswaarschuwingen bij het naderen van een file behandelt de periode
2008. Ondertussen heeft de tijd niet stilgestaan. Ik denk aan het dynamisch management, aan
de ribbelstroken, die geen signaal in de auto geven maar een hobbelend gevoel. In het begin
hobbelde dat niet genoeg en dan hebben we ze wat dikker gemaakt. Dit is een heel belangrijk
aandachtspunt.

Er is nog wat marge. Er zijn heel wat privéondernemingen bezig met het
verkeersgeleidingssysteem, en het digitaal verwerken van gegevens. Er lopen ook gesprekken
met ondernemingen om samenwerkingspistes te verkennen. De auditieve signalen kunnen
een mogelijkheid zijn om mee te nemen.

Natuurlijk heb ik gekeken naar al die studies. Er is ook een verkeersveiligheidsplan voor
Vlaanderen. Ook de analyse van Touring die zegt dat we structuren veilig moeten maken,
vind ik bijzonder interessant. Ik lees daarin dat er ongevallen kunnen gebeuren op een
tweevaksbaan zonder middenberm. Vraag me niet om op alle tweevaksbanen in Vlaanderen
middenbermen te plaatsen: dat kan niet, ik heb er ook de ruimte niet voor. Infrastructuur
moeten we inderdaad zo veilig mogelijk maken, maar sommige zaken zijn volstrekt
onmogelijk.
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Voor buitenlandse chauffeurs is er een Europese Cross border enforcement directive op
komst. Dat kan een stap voorwaarts zijn in het handhavingsbeleid. Als buitenlandse
chauffeurs een verkeersovertreding begaan, moet je dat ook kunnen handhaven. Op deze
manier zal een vlottere uitwisseling van adresgegevens mogelijk worden, waardoor
overtredingen door buitenlandse chauffeurs ook daadwerkelijk kunnen worden bestraft.

Binnen het kader van het Belgian Accident Research Team liep het pilootproject
multidisciplinair diepteonderzoek van ongevallen met vrachtwagens in Oost- en West-
Vlaanderen. Dit diepteonderzoek werd volledig uitgevoerd en dus niet stopgezet. Als vervolg
op dit eerste diepteonderzoek loopt op dit moment een nieuw diepteonderzoek, het Blind Spot
Accident, met focus op vrachtwagenongevallen met zwakke weggebruikers.

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Laat ik even kijken naar Italië. Daar probeert men al heel lang op
een goedkope en efficiënte manier de ongevallen aan afritten in te dijken. Ons wegennetwerk
kunnen we inderdaad niet met dat van Italië vergelijken. Hier investeren we op heel
gevaarlijke afritten. Er zijn al inhaalmanoeuvres gebeurd, maar er moeten er nog meer
komen. In Italië doet men dat met verfmarkeringen op het wegdek zelf, zodat de
automobilisten op de autosnelweg merken wanneer ze moeten inschuiven.

Minister, ook al behoor ik tot de oppositie, als we de belastingbetaler geld kunnen besparen,
moeten we die suggesties doen. Wij moeten niet telkens opnieuw het warm water uitvinden.
Sommige buurlanden en andere landen in de EU en zelfs in de wereld kunnen ons op ideeën
brengen. In Italië wordt de afrit ruimschoots op tijd met verfmarkeringen aangekondigd. Dat
heb ik in Vlaanderen nog nooit gezien. We kunnen daar op heel korte termijn een
inhaalmanoeuvre doen, dat met een minimumkost heel veel dodelijke slachtoffers kan
besparen.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, dynamische informatieborden zijn zeker een
goede verkeersgeleider, maar de kop-staartaanrijdingen blijven toch voor heel wat
slachtoffers zorgen. Wat dat betreft, weet ik dat er binnen de transportsector hard wordt
gewerkt aan meer verkeersveiligheid. Bij de opening van de spiegelafstelplaats in Waarloos,
tijdens de vakantie, heb ik vernomen dat er al vrachtwagens bestaan die beschikken over een
ingebouwd automatisch stopsysteem. Als het voertuig te dicht bij een obstakel of een
voorliggend object komt, zou het automatisch stoppen. Als dit systeem zou kunnen worden
doorgevoerd op alle vrachtwagens die zich op onze wegen bevinden, zouden we een heel
grote stap vooruit zetten. Dat geeft de transportsector zelf ook toe. Minister, hoe gaan wij
daar mee om? Overlegt u daarover met de Federale Regering? Gaat u er eventueel mee naar
Europa om daar zo’n systeem te bepleiten? Het zijn vooral buitenlandse
vrachtwagenchauffeurs die de kop-staartaanrijdingen op onze autosnelwegen veroorzaken.

Minister, uit uw antwoord blijkt ook dat een verkeersongevallenanalyse, zoals wij in ons
voorstel hebben aangevraagd, heel belangrijk is om zeer doeltreffende maatregelen te nemen.
Ik geef toe dat we niet alle wegen met elkaar kunnen vergelijken. Maar met een degelijke
verkeersongevallenanalyse kunt u zeer concrete maatregelen nemen waar het echt
noodzakelijk is, bijvoorbeeld waar er een bocht is die een ongeval kan veroorzaken zoals we
er enkele weken geleden in Antwerpen een hebben meegemaakt.

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans: Ik kan mij zeker aansluiten bij de laatste opmerking van mevrouw Van
den Eynde: een degelijke basisregistratie en een verkeersongevallenanalyse zijn het middel
om op een goede manier maatregelen te kunnen treffen. Minister, op basis van deze studie
zijn al heel wat elementen naar boven gekomen, onder andere die op- en afritten. U neemt
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daar nu maatregelen. Maar zegt u nu op basis van deze studie dat u een tandje bij zult steken
of de planning versnellen? Daarop heb ik geen antwoord gekregen.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Collega’s, er zijn bij ons heel veel op- en afritten. Je zou er een
aantal kunnen sluiten, maar dat is niet zo evident. De suggestie van de heer Reekmans is
interessant: je moet ervoor zorgen dat ze op tijd zichtbaar zijn. Ik heb indertijd gezegd dat we
moeten overwegen om hier en daar borden in de middenberm te zetten. Normaal moet je ze
altijd rechts zetten, maar de E313 zit vol camions. De borden die rechts staan, zie je daardoor
vaak niet. Als we ze op bepaalde plaatsen in de middenberm zouden plaatsen, zou je zien
waar de afslag is. Op de weg markeringen aanbrengen, kan ook, maar het moet een efficiënte
maatregel zijn.

Je moet ervoor zorgen dat de chauffeurs die de afrit willen nemen op tijd voldoende
‘incentives’ krijgen om het juiste rijvak te kiezen. Dat gebeurt niet altijd. Je kunt daar niet
zoveel aan doen. Om op tijd te kunnen weven, moeten ze het op tijd zien. Dan moeten ze zelf
de juiste handeling stellen.

Voor wat het afrijden betreft: er zijn op de dringendste plaatsen een paar ingrepen gebeurd.
Het gaat om het verlengen van de afritten, het aanpassen van de bochtstralen en – wat ik
recent heb gedaan – de snelheidsregimes aanpassen. Als we zien dat de mensen niet spontaan
trager rijden in gevaarlijke bochten, moeten we borden plaatsen om snelheidslimieten op te
leggen.

Mevrouw Jans, ik kan mij in de resultaten vinden. Ze stroken met het Vlaams beleid. Ik vind
het heel interessant om te onderzoeken waar de meeste ongevallen gebeuren en waar de
meest kritieke plaatsen liggen. Maar ik leer er ook uit dat er een link is met alcohol. Een
veelheid van factoren creëert de omstandigheden waarin ongevallen gebeuren.

Ik kondig hier geen grote versnellingen of veranderingen aan. We moeten consequent verder
werken op de aandachtspunten die we kennen.

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Minister, dank u om rekening te willen houden met het idee. Maar
ik wil dat er effectief iets mee gebeurt. We kunnen de middenberm niet blijven volplanten
met borden. Binnenkort kan niemand er nog aan uit. Het wordt zelfs gevaarlijk, naar al die
borden te moeten kijken. Markeringen op het wegdek vormen een goedkoop alternatief. De
minister-president heeft het vaak over efficiëntiewinst boeken. Wel, in tijden van crisis kan
dit een oplossing zijn.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, gelooft u in het stopsysteem dat al bestaat in
de transportsector? Op welke manier gaat u daar mee om?

Minister Hilde Crevits: Sorry, ik heb er inderdaad niet op geantwoord. Ik vind dat een heel
goed systeem. Als het een Europese standaard zou worden, moet het overal worden
toegepast. België alleen kan daar weinig aan doen. Heel veel vrachtwagens zijn buitenlandse
vrachtwagens. Men moet daar op Europees niveau in investeren. We hebben hier
ondernemingen die er zelf in investeren. Sommige zijn in de media gekomen. Ik vind dat
‘chapeau’. Men doet die enorme investering in functie van de verkeersveiligheid. We kunnen
dat alleen maar aanmoedigen. Een verplichting opleggen, zal op hoger, zelfs Europees niveau
moeten.

Mijnheer Reekmans, over die markeringen wil ik nog een nuance aanbrengen. Als we op de
E313 markeringen aanbrengen op de grond, dan vrees ik dat men die niet zal zien. Daar
rijden op de drukste momenten immers erg veel vrachtwagens. We moeten die afweging ook
maken. Het gaat inderdaad over schilderen. Ik zal dat idee zeker niet weggooien, maar we
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moeten dat doen waar dat de grootste meerwaarde heeft. Ik denk dat het zelfs al op een aantal
plaatsen is gebeurd, maar ik weet niet of dat consequent wordt opgevolgd.

De heer Peter Reekmans: Ik heb die suggestie gedaan omdat we vandaag niet de budgetten
hebben om alle afritten in Vlaanderen aan te passen en ze zo te maken zoals ze moeten zijn.
Dat lijkt me ook logisch. Dan kan dit een hulpmiddel zijn voor die plaatsen waar het vandaag
te gevaarlijk is en wél kan werken. Ik kan me zeker indenken dat dit niet overal werkt, maar
ik kan u meteen twintig afritten geven waar het wél werkt.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Lode Vereeck tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over het Spartacusproject
- 31 (2011-2012)

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de beslissing omtrent het
Spartacusplan
- 17 (2011-2012)

Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over het Spartacusplan
- 69 (2011-2012)

De voorzitter: Normaliter keuren we vragen over ad-hocprojecten niet goed, maar zoals u
weet, hebben we hier dankzij de goede zorgen van de heer Kesteloot een stand van zaken
gekregen van alle projecten in Vlaanderen. U herinnert zich dat nog. De dag daarna
verschenen er dan plots cijfers, die dan uiteindelijk door de beslissing van de regering nog
eens werden bevestigd. Het lijkt me nuttig de stand van zaken te kennen. Het gaat eigenlijk
alleen over lijn 1. Het gaat niet over het hele Spartacusproject.

De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Voorzitter, ik had deze vraag oorspronkelijk als een interpellatie
ingediend. Ik begrijp dat u zegt dat lokale initiatieven niet in deze commissie thuishoren,
maar het gaat natuurlijk niet over een klein project. Het gaat over een van de speerpunten uit
het regeerprogramma, namelijk de vertramming, met het project Spartacus, maar ook met
Pegasus en Neptunus, projecten die zowel budgettair als ruimtelijk zeer ingrijpend zijn. Met
betrekking tot het Spartacusproject, dat de vertramming in de provincie Limburg behelst, is
reeds op 15 januari het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgelegd. In dat
uitvoeringsplan worden natuurlijk ook de nodige voorzieningen getroffen voor de
Spartacuslijn Hasselt-Maastricht, met overgangen in Diepenbeek en Bilzen. Oorspronkelijk,
in 2005, werden de kosten van dit project op 55 miljoen euro geraamd.

Voorzitter, op een bepaald ogenblik hebt u ons dan toch de toestemming gegeven de minister
hierover live te ondervragen. Minister, anderhalf jaar geleden, op 14 januari 2010, hebt u
daarover onder meer het volgende gezegd: “Op het einde van de vorige legislatuur heeft de
vorige Vlaamse Regering een principiële beslissing genomen. Indien een dergelijke
beslissing wordt genomen, moet die ook worden uitgevoerd. Het Vlaams regeerakkoord is
(...) duidelijk. Vooraleer het dossier op de markt kan komen, moet ik over de nodige
antwoorden beschikken. Ik heb net aangekondigd dat de resultaten van de potentieelstudie op
komst zijn. Daarnaast moeten we (...) over een geactualiseerde raming beschikken.” Daarmee
bedoelde u dus een kostenraming. Ik ga verder met mijn citaat: “Alle mogelijke knelpunten
en vragen in verband met de verhouding tussen De Lijn, Infrabel en de NMBS moeten
worden uitgeklaard. We mogen niet in verwarde slagorde vooruitgaan. Al onze vragen
moeten worden beantwoord voor het dossier op de markt kan komen. Het fundamentele debat
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zal steeds voorwerp van discussie blijven. Ik hoop dat de cijfers in dit verband enige
verduidelijking zullen brengen.”

Nu is het dus zo ver. Ook zei u toen: “Wat de kostenraming betreft, verwijs ik voor alle
duidelijkheid naar de initiële regeringsbeslissing (…) van 16 februari 2007. Daar is een eerste
raming gemaakt van de kosten. (...) U hebt gelijk dat een actualisatie noodzakelijk is. Ik geef
u een aantal parameters die geactualiseerd moeten worden. Ik vermoed dat ik die
geactualiseerde cijfers in de maand februari zal kunnen geven.” U kondigde dus aan dat de
actualiseringsstudies over zowel het reizigerspotentieel als de kosten eind februari 2010
beschikbaar zouden zijn.

Doordat er sprake is van een lange periode tussen die aankondiging en het moment waarop de
cijfers er uiteindelijk waren, zijn er natuurlijk nog wel een aantal nieuwe gegevens
beschikbaar geworden. Zo verscheen in Het Belang van Limburg van maart 2010 een artikel
over die kostprijzen. Daar wil ik straks toch nog wel wat meer uitleg over. Het
Herdenkingscomité Lijn 20 is een groep ingenieurs en oud-medewerkers van de NMBS. Zij
stellen dat de heropening van de spoorlijn tussen Hasselt en Maastricht voor een bedrag van
25 miljoen euro zou kunnen gebeuren, terwijl de kosten van het lightrailproject op dat
moment volgens schattingen het tienvoudige zouden bedragen.

Op 9 oktober 2010 verscheen een ander artikel in Het Belang van Limburg over het
Spartacusproject. Daarin stelde de heer Hondius, een onafhankelijk openbaarvervoeradviseur,
dat een sneltram tussen Hasselt en Maastricht hoogstens een snelheid van 30 kilometer per
uur kan halen. Dat is niet echt bijzonder snel. Vervoertechnisch bestaat er ook geen behoefte
aan die tram, zo stelde hij. Limburg zou veel goedkoper en beter af zijn met een trein naar
Maastricht en een perfect aansluitend busnet.

Ik ben vervolgens nog bijkomende schriftelijke vragen blijven stellen. Uiteindelijk keurde De
Vlaamse Regering op 23 september de nota goed met betrekking tot het Spartacusproject.

Minister, ik heb een viertal vragen. Kunt u eens een toelichting geven bij de
actualiseringsstudies, meer bepaald die over het reizigerspotentieel en die over de kosten?
Wat het reizigerspotentieel betreft, vind ik dat minister Lieten een wat vreemde uitspraak
heeft gedaan. “Het reizigerspotentieel op de lijn Hasselt-Maastricht wordt geschat op 6,8
miljoen reizigers.” Als ik de begeleidende, lijvige stukken bij de goedgekeurde nota bekijk,
dan schat u het totale potentieel voor het hele Spartacusplan op 19 miljoen reizigers. Dat
betekent dat die ene lijn goed zijn voor meer dan een derde van alle bewegingen in het
openbaar vervoer. De minister zei in een interview op TV Limburg dat het gezeur van de
mensen die altijd maar die lijn 1 blijven aanvallen, nu maar eens moet ophouden en dat het nu
met studies bewezen is dat er 6,8 miljoen reizigers zijn.

Ik vraag me af of minister Lieten eigenlijk goed beseft hoe dergelijke vervoersmodellen
precies werken. Uit elk model, of het nu een economisch groeimodel of een verkeersmodel is,
komt wat u er zelf aan parameters insteekt. Dat is nogal evident. Ik zou toch graag enige
duiding willen van de echte minister van Mobiliteit met betrekking tot de vervoersaantallen
over lijn 1. Ze lijken me eerlijk gezegd zwaar overdreven. Ze passen ook helemaal niet in dat
andere plaatje van die 19 miljoen.

Ik zou ook graag duiding willen bij de kosten, want daar ben ik ook van geschrokken. De
cijfers waarover u in juni nog niets kon vertellen maar die we – nadat we er hier op overigens
ook een late avond een vraag over mochten stellen – een dag later in Het Belang van Limburg
konden lezen, die cijfers blijken te kloppen. U weet natuurlijk dat ik altijd bijzonder
geïnteresseerd ben in lekken en dat ik graag op zoek ga naar lekken. Het interesseert me toch
wel om te weten hoe het in godsnaam mogelijk is dat een parlementslid over cijfers beschikt
waar u als minister niet over blijkt te beschikken. En die cijfers blijken ook nog te kloppen.

Op basis van welke elementen acht u dit Spartacusproject beleidsmatig opportuun? We
hebben alternatieven onderzocht. Ik zou die vraag nooit gesteld hebben indien in die
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toelichting door de Vlaamse Regering niet stond dat er een studie zou komen naar de
mogelijkheid om lijn 3 naar Neerpelt in te vullen met een trein. Ik ben er echt van overtuigd
dat een tram een schitterend openbaarvervoermiddel is in een stad, maar niet tussen steden.
Mijn fractie ziet lijn 2, Hasselt-Genk-Maasmechelen, wel zitten omdat wij in Limburg nu
eenmaal geen stedelijke agglomeratie hebben. Wij hebben er in het ruimtelijk structuurplan
voor geopteerd om toch een stedelijk gebied te ontwikkelen: de bipool Hasselt-Genk. In de
mate dat deze tram kan bijdragen tot het creëren van een stedelijk gebied in Limburg, is dat
bevorderlijk. Tussen de steden Hasselt en Maastricht is het absoluut geen optimaal
vervoersmiddel. Daar moet een trein komen en dat weet elke verkeerskundige. Goed,
blijkbaar is dat niet mogelijk, maar ik ben dan toch verbaasd om te lezen dat u die optie wel
wil onderzoeken op lijn 3. Ik zou wel eens willen weten waarom u halsstarrig aan die tram
blijft vasthouden als u zelf al half toegeeft dat treinen in bepaalde omstandigheden beter zijn.

De kostprijs wordt geschat op 200 miljoen euro. Hoe zal de financiering georganiseerd
worden? Welke stappen zullen hier worden gezet? Welke financieringsmogelijkheden
worden overwogen? Oorspronkelijk was het in principe een pps-constructie. Mijn vraag is
hoe u daar verder mee gaat en of de onteigeningen ook al inbegrepen zijn in uw
kostprijsberekening? Dat is me niet duidelijk. Het sluiten van de overwegen in onder meer
Diepenbeek en Bilzen heeft niets met Spartacus te maken, maar is een veiligheidsmaatregel
die de NMBS autonoom heeft genomen en die ze ook zou nemen ook al zou er geen
Spartacustram volgen. De onteigeningen ontsnappen op een of andere manier toch aan mijn
aandacht.

Tot slot, wanneer zal met de uitvoering van dit project worden gestart? Wat is uw
tijdsplanning?

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Voorzitter, minister, collega’s, het klinkt misschien vreemd –
minder vreemd voor diegenen die de geschiedenis van het dossier een beetje kennen – maar
ik zou de regering willen feliciteren omdat ze groen licht heeft gegeven aan de uitvoering en
de implementatie van het Spartacus-sneltramproject. Ik denk dat het een van de grote ziektes
is waar de politiek in dit land onder lijdt, namelijk dat men altijd terugkomt op principieel
genomen beslissingen en altijd beslissingen uit het verleden opnieuw in vraag stelt.

Minister, ik denk dat dit een belangrijke en zinvolle beslissing is omdat Spartacus – en ik was
er in 2004 bij toen het in het regeerakkoord is opgenomen – moet zorgen voor het verbeteren
van de inter-Limburgse mobiliteit.

En ten tweede, vandaag beschikt elke moderne regio over een sneltram. Hoewel je daar een
aantal randbedenkingen bij kunt maken, is dat toch een vaststelling.

Bij de inhuldiging van de nieuwe spoorverbinding tussen Lanaken en Maastricht, waren de
heer Onno Hoes, burgemeester van Maastricht, en de heer Albert Nus, wethouder en schepen
van Mobiliteit, aanwezig. Zij verklaren zich ondubbelzinnig voorstander van de realisatie van
het Spartacusplan. Ze willen mee aan de kar duwen om ervoor te zorgen dat het
sneltramverbindingsproject een vervolg krijgt op het grondgebied van de gemeente
Maastricht.

Er kunnen ongetwijfeld pistes worden ontwikkeld en bedenkingen gemaakt dat het via de
NMBS beter zou kunnen gaan, bijvoorbeeld door het reactiveren van de oude lijn 20 van
Hasselt naar Maastricht.

Ik ben mijn politieke carrière heel lang geleden gestart, maar ben in dit parlement beland in
1995, bij de eerste lichting van dit rechtsreeks verkozen Vlaams Parlement. Een van de grote
acties was de oprichting van de werkgroep SOL, Spoorontsluiting Limburg. Die actie werd
getrokken door Peter Meukens, de secretaris van de Bond van Trein-, Tram- en
Busgebruikers. Heel politiek Limburg ging toen samen met de trein naar de NMBS. We
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werden daar ontvangen door Etienne Schouppe, Antoine Martens en Leo Pardon. Dat was
geweldig. We werden daar ingeschreven op het meerjarenprogramma De reactivering lijn 20,
van jaar 5 tot en met jaar 10. Ze zeiden ons toen dat dat altijd zou worden uitgesteld en dat
die er nooit zou komen. Telkens als het dan in het zicht kwam, begon men vanuit de NMBS
opnieuw te discussiëren over de rentabiliteit van die lijn. Ze deden dat nooit voor de Noord-
Zuidverbinding in Brussel, maar wanneer het ging over het reactiveren van een oude lijn
tussen Hasselt en Maastricht richting Ruhrgebied, werd dat er plots allemaal weer bij
gesleurd.

Ik denk dat we nu moeten doorzetten. Het is belangrijk dat u uw goed overleg in stand houdt.
Peter Van Overtveldt doet dat tot nu toe goed. We moeten daarmee doorgaan. We moeten
proberen daarbij rekening te houden met de gevoelens en verzuchtingen van de
participerende steden en gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Bilzen, Lanaken, enzovoort.

Minister Lieten heeft over dit project inderdaad heel uitvoering een interview gegeven op TV
Limburg.

Minister, de werken zouden moeten starten in 2014. Hoe ziet de verdere planning rond de
implementatie en uitvoering van die werken eruit? Op welke wijze ziet u de samenwerking
met de betrokken gemeenten tot stand komen en vorm krijgen?

Met de werken bedoel ik in de eerste plaats uiteraard lijn 1, maar ook lijn 2 en 3. Dit dossier
leeft enorm in Limburg. Er bestaat ook enige controverse over. Het is ook een investering.
Men moet zuinig en oordeelkundig omspringen met belastingsgeld. Dat is een open deur
intrappen. Als die investering eenmaal gebeurd is, zal ze decennialang meegaan. Vanuit dat
oogpunt vind ik dat nog altijd een zeer verdedigbaar dossier.

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans: Minister, u weet dat ikzelf en de heer Peumans altijd grote vraagtekens
bij dat project hebben geplaatst. Ik heb er een vraag om uitleg en ook heel wat schriftelijke
vragen over gesteld. We zijn zeker niet tegen een goede ontsluiting via het openbaar vervoer
in Limburg, integendeel. Ik denk dat er daar grote nood aan is. Lijn 1, 2 en 3 en het hele plan
Spartacus passen in dat plaatje. De vraagtekens rond de prioriteitsstelling blijven bij mij nog
steeds leven.

U hebt in het verleden gezegd dat dat beslist beleid is en dat lijn 1 als eerste zal worden
gerealiseerd. Dat is inderdaad een vaststaand feit waar niets meer aan kan worden veranderd.
Ik verbaas mij net als de heer Vereeck over het feit dat ervoor gekozen werd om op lijn 1 een
sneltram te realiseren en dat er geen grondig onderzoek werd verricht naar de mogelijke
ontwikkeling via lijn 20, dus via het spoor.

Ik heb het document bekeken dat op de ministerraad is besproken. Daar wordt inderdaad
verwezen naar de studies van het Herdenkingscomité Lijn 20. Dat is echter zeer beperkt. Het
interesseert mij wel om van de specialisten ter zake wat meer uitleg te krijgen over de
afweging tussen spoor en sneltram.

Op 23 september heeft de Vlaamse Regering akte genomen van een aantal zaken inzake de
realisatie van het Spartacusplan. Ik heb gelezen dat er akte genomen is van de geactualiseerde
geraamde kostprijs van sneltram lijn 1 tussen Hasselt en Maastricht, 122,4 miljoen euro, van
de kostprijs van de stelplaats in Hasselt, 24 miljoen euro, en van de kostprijs voor het rollend
materieel, 48 miljoen euro. Ik kwam tot de spijtige vaststelling dat dat exact dezelfde
bedragen waren die in het Belang van Limburg stonden op de dag nadat wij het in de
commissie besproken hadden en waar we die cijfers niet gehoord hebben. Ik vind het spijtig
dat het zo gelopen is. Er werd ook een beslissing genomen over de tractiekeuze. Men zou
overgaan naar zuiver elektrische toestellen. Ook zou de lopende procedure Design Build
Finance Maintain (DBFM) voor de infrastructuur worden stopgezet. Een promotieopdracht
voor de levering van de sneltrams zou worden gestart.
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Dat zijn dus heel wat vaststellingen. Drie elementen interesseren mij.

In eerste instantie stel ik me vragen bij de geactualiseerde cijfers over het reizigerspotentieel.
Volgens het uitgewerkt model zou het voor lijn 1, tussen Hasselt en Maastricht, om 6,8
miljoen reizigers per jaar gaan. Als ik dat uitreken, komt dat neer op ongeveer 18.000
reizigers per dag. Ik vind dat zeer hoog.

De vergelijking met de kusttram vind ik er met de haren bij getrokken. De cijfers voor de
kusttram zijn op exacte tellingen gebaseerd. In 2010 heeft de kusttram iets meer dan
12.799.000 reizigers vervoerd. Het model voor lijn 1 stelt dat er 6,8 miljoen reizigers zullen
zijn. Gezien het toeristisch potentieel van de kust vind ik die vergelijking nogal raar. Ik
onderschat Hasselt en Maastricht zeker niet. Ik ben zelf een inwoner van Hasselt en ik hoop
dat het aantrekkingspotentieel dat van de kusttram zal evenaren. Ik vind het evenwel ruim
ingeschat.

De kusttram heeft een zesvoud aan haltes en de lijn is tweemaal zo lang. Dit betekent dat
reizigers veel meer kansen hebben om op te stappen. Bovendien rijdt de kusttram aan een
veel hogere frequentie. De Spartacustram zou om het half uur rijden. Op bepaalde momenten
rijdt de kusttram om de tien minuten. Het potentieel van de kusttram is veel groter.

Naast deze vaststellingen heb ik vandaag ook een bericht van de heer Hondius ontvangen. Hij
wist me te melden dat de tellingen voor de kusttram van 2010 dateren. We moeten eens
kijken naar de cijfers in de jaren 90, toen er nog geen gratis openbaar vervoer was. Toen
kwamen de tellingen voor de kusttram neer op 4,5 miljoen reizigers per jaar.

Voor lijn 1 wordt van hetzelfde tarificatiesysteem als voor lijn 3 uitgegaan. Dit betekent dat
het systeem van het gratis openbaar vervoer hier niet wordt toegepast. Het verwondert me dan
ook dat de cijfers zo hoog liggen. Ik zou in elk geval graag wat meer toelichting over die
potentieelstudie en over de ramingen krijgen.

De contracten die nog met Nederland en met de gemeenten moeten worden afgesloten,
vormen een ander element. Er kan pas een beslissing over de aanbestedingen en de gunningen
worden genomen zodra die overeenkomsten allemaal rond zijn. Dit lijkt me niet eenvoudig.

In Nederland zal de tram over het hoofdspoornet moeten rijden. Wat de beveiligingssystemen
betreft, zullen heel andere vereisten dan voor het stuk in Vlaanderen worden opgelegd. In
Vlaanderen moet de tram niet aan de veiligheidsnormen voor een hoofdspoornet voldoen, in
Nederland is dat wel het geval. Ik zou hier graag wat meer uitleg over krijgen. Hoe zit het
met de veiligheidsvoorwaarden? Zijn onze tramtoestellen hieraan aangepast? Is dit in de
berekening van de kostprijs opgenomen?

Een volgend element betreft de overeenkomsten met de steden en de gemeenten. Ik heb al
een nauwkeurige beschrijving van de overeenkomsten met Diepenbeek en met Bilzen kunnen
terugvinden. Over Hasselt, waar de impact op de infrastructuur in het centrum groot zal zijn,
heb ik nog niets teruggevonden. Ik zou hierover graag een stand van zaken krijgen.

Het volgend element dat ik wil aankaarten, is de kostprijs van de DBFM-procedure. Indien
we alles optellen, komen we uit op ruwweg 200 miljoen euro. We werken echter met een
DBFM-constructie en ik heb de teksten van de Vlaamse Regering hierover gelezen. Blijkbaar
moet het bedrag voor de elektrificatie, 12.668.000 euro, gedurende dertig jaar worden
gerekend. Ook voor de trams moet het bedrag met dertig worden vermenigvuldigd. Dit
betekent dat 200 miljoen euro niet de eigenlijke kostprijs is. Om de uiteindelijke kostprijs van
het hele project te kennen, moeten we dat met drie of met vier vermenigvuldigen.

Ik zou hier graag wat meer uitleg over krijgen. Wat zal het kosten? Ik heb het niet over de
eenmalige kosten, maar over de kosten die over dertig jaar worden gespreid. Het lijkt me
belangrijk deze cijfers te kennen. We moeten dit project immers aan de burgers verkopen. De
heer Keulen heeft al verklaard dat het belangrijk is maatschappelijk verantwoorde
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investeringen te doen. Om dit duidelijk te kunnen aantonen, lijkt het me belangrijk dat de
cijfers in hun volledigheid worden meegedeeld.

Er is steeds verklaard dat het Spartacusplan enkel kan werken indien het volledig project
wordt gerealiseerd. Aan lijn 2 is nog veel werk. Er is sprake van een strategische nota. Wat is
de bedoeling van die nota? Is het de bedoeling alle varianten naast elkaar te leggen en te
vergelijken?

Er zijn in elk geval nog een aantal moeilijkheden. De lijn moet door een natuurgebied. Er
moet eventueel een bijkomende brug worden aangelegd. Voor het project van start kan gaan,
moeten nog veel vragen worden beantwoord.

Wat lijn 3 betreft, houd ik mijn hart vast. Vorige keer is al gesteld dat Infrabel die lijn tot
stand zal moeten brengen. Dit moet in de meerjarenplanning worden opgenomen. De heer
Keulen heeft uitgelegd hoe de visie op het spoor in Limburg twintig jaar geleden is ontstaan
en wat er uiteindelijk is gerealiseerd. Lijn 3 wordt nu blijkbaar in handen van Infrabel
gegeven. Wat is de slaagkans?

De voorzitter: Mevrouw Vissers heeft het woord.

Mevrouw Linda Vissers: Voorzitter, hoewel het hier enkel om lijn 1 gaat, wil ik om te
beginnen toch, net als mevrouw Jans, mijn bezorgdheid over lijn 2 en lijn 3 uiten.

Van lijn 2, tussen Hasselt en Maasmechelen, kennen we het exacte traject nog niet. We
kunnen echter nu al stellen dat het Spartacusproject het Maasland en Noord-Oost-Limburg in
de kou zal laten staan.

Voor lijn 3, tussen Hasselt en Neerpelt en Lommel, zou een trein allicht beter dan een tram
zijn. We kunnen nu echter al met grote zekerheid stellen dat het geld op zal zijn. We moeten
niet op de goede wil van de NMBS of van De Lijn rekenen. Noord-Limburg zal niet krijgen
waar het al decennialang recht op heeft.

Het Spartacusproject is ronduit schrijnend en een dramatisch duur project waar niemand om
vraagt. Kijken we alleen al naar de kosten van de studies voor de aanleg van drie
sneltramlijnen, dan komen we aan een kostprijs van de studie voor lijn 1 van 4,1 miljoen
euro, 4,2 miljoen euro voor lijn 2 en 3 miljoen euro voor lijn 3.

Daarbovenop kennen we nu de wellicht voorlopige prijs voor de infrastructuur van lijn 1,
namelijk 122 miljoen euro. Onze fractie, en we staan daar niet alleen mee, schat deze raming
op de helft van wat dit project uiteindelijk zal kosten. Voor dit politiek prestigeproject
moeten elektrische stellen worden aangekocht. Raming daarvoor is 30 miljoen euro, met de
zekere vraag of dit bedrag toereikend zal zijn, rekening houdend met de eisen die ProRail en
de stad Maastricht stellen.

Minister, waarom is ook niet onderzocht wat de mogelijkheden zijn in euregionaal verband?
Waarom zou er geen samenwerking mogelijk zijn met Veolia voor de EuregioBahn en dit in
het kader van de EG-richtlijn Liberalisering Spoor?

In de media lezen we dat De Lijn hoopt op jaarbasis 6,8 miljoen reizigers warm te krijgen
voor de sneltram. Dit betekent gemiddeld 18.630 reizigers gedurende 365 dagen van 7 uur ’s
morgens tot 19 uur ’s avonds. Dat zijn 48 ritten met telkens 388 reizigers. Per stel zijn er 90
zitplaatsen en 100 staanplaatsen. Dit wil dus zeggen dat gedurende de hele dag die stellen
barstensvol zullen zitten. Minister, een aantal van 6,8 miljoen reizigers op jaarbasis is geheel
onrealistisch en ongeloofwaardig om als argument te gebruiken om de Spartacuslijn 1 te
verantwoorden of zelfs te verdedigen. Hoe verdedigt u die aantallen?

Minister, op een andere vraag antwoordde u dat treinen in bepaalde omstandigheden beter
zijn. Onze fractie is voorstander van de reactivering van 10 kilometer van de historische
treinlijn 20 tussen Hasselt en Maastricht, meer bepaald tussen Beverst en Lanaken. Deze
reactivering kost slechts 20 tot 25 miljoen euro. Dit is een tiende van de huidig geraamde
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kostprijs van de elektrische sneltram. Ik denk dat het onnodig is om elke Limburger te
overtuigen dat deze reactivering van enorm economisch belang is voor de industriële
ontwikkeling van Limburg.

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Ik vind dit absoluut geen lokaal project. Daarom wil ik ook als
Vlaams-Brabander iets zeggen. Wij kijken daar met bijzondere aandacht naar, omdat wij de
andere Vlaamse provincie zijn die tot op heden geen enkele tram heeft. Wij hebben een grote
wens om de mobiliteit te verbeteren, en trams kunnen daar absoluut een rol in spelen. Het is
afwachten hoe die projecten verder lopen.

De beslissing van de Vlaamse Regering van twee weken geleden is positief, omdat er een
beslissing is. Er staat wel veel ‘neemt akte’ en ‘vraagt’, maar we zien vooruitgang in een
belangrijk dossier ten voordele van hoogwaardig openbaar vervoer.

Wat ook opvalt, is dat dit een politieke keuze is. Het kost enorm veel geld. De regering moet
dan ook de keuze maken om daarin te willen investeren. Ik hoop dat dit ook een aanzet is om
de mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn geleidelijk aan uit te voeren, dan toch de belangrijke
elementen.

In de vorige commissie die over de vertramming ging, heb ik mijn vrees geuit over het
reizigerspotentieel dat toen werd vooropgesteld voor lijn 1 in Limburg. Ik ben al wat meer
gerustgesteld nadat berekeningen voor het grensoverschrijdende Spartacusmodel tot het
dubbele van het reizigerspotentieel komen. Ik merk op dat de kostprijs ook meer dan
verdubbeld is. Ook de beschikbaarheidsvergoedingen gaan we in de gaten moeten houden
voor de begrotingen van de volgende dertig jaar. We laten de komende generaties mee
betalen. Hopelijk kunnen ze allemaal goed gebruikmaken van die trein.

Onder andere de elektrische aandrijving is een stuk duurder, maar het is wel positief. Ik was
aangenaam verrast dat dat is bijgestuurd. Daarmee zal het project misschien wat vertraging
oplopen. Het is toch beter dat we kiezen voor duurzame zaken in plaats van met diesel te
werken.

Minister, is de btw inbegrepen in de kostprijs? Als er geen akkoord komt met Nederland,
betekent dat dan dat het hele project op de helling komt? Ik hoop dat er snel een akkoord met
Nederland komt. Zal Nederland bijdragen in de kost van de trams of is dat enkel voor De
Lijn? Ik neem aan dat we de stelplaats in Hasselt zelf zullen betalen, of doet Nederland ook
een bijdrage? Hoe zit het met de verdeling van de exploitatiekosten naderhand? Ik neem aan
dat daarover afspraken worden gemaakt.

Minister, de beslissing van de Vlaamse Regering over lijnen 2 en 3 is niet helemaal duidelijk.
Wat betekenen de beslissingen rond lijnen 2 en 3 nu in concreto? Betekent dat bijvoorbeeld
dat als de NMBS niet beweegt, er dan ook helemaal niets komt rond lijn 3? Wat zijn de
consequenties van die beslissing?

De heer Jan Peumans: Als men in Limburg met het project 3 was begonnen, vanuit Noord-
Limburg naar Hasselt, dan zou men in Limburg een pure eendracht gehad hebben.

Ik heb ook mijn contacten gehad met Nederland. Ik heb allerlei wethouders bezocht. Voor
Maastricht is het heel simpel: als het project aan de andere kant niet doorgaat, gebruiken zij
die 40 miljoen euro die ze daarvoor gereserveerd hebben, voor een ander project.

Ik zeg dit niet uit balorigheid, maar ik geloof niet in het potentieel van dit project. De grootste
en moeilijkste vervoersstromen in Limburg zijn immers die vanuit Noord-Limburg naar
Hasselt. De discussie rond de noord-zuidverbinding is daar een mooi voorbeeld van. Wat die
verbinding betreft, ben ik trouwens altijd voor de doortocht geweest, omdat dan de
concurrentievoorwaarden voor het openbaar vervoer en een tramproject veel groter waren.
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Men maakt zich daar nogal gemakkelijk van af door te zeggen dat de spoorwegen die
investering niet hoeven te doen. Ik herinner mij nochtans dat de man die indertijd minister
van Openbare Werken is geweest, hier een decreet heeft laten goedkeuren rond de co- en de
prefinanciering. Die bedragen zijn zelfs bepaald. Het is dus perfect mogelijk om te zeggen dat
wij wél het spoorverhaal en de prefinanciering ervan doen.

Als je in de pers de verhalen leest over de 30 miljoen euro die men heeft uitgegeven voor de
Sappi-lijn, om ze even zo oneerbiedig te noemen, vind ik dat spijtig. Men zou daar een
duidelijke meerwaarde aan kunnen geven door weer aan te sluiten bij wat vroeger een heel
belangrijke verbinding was, namelijk Antwerpen-Hasselt-Maastricht-Aken-Keulen.

Ik heb heel de voorgeschiedenis van dit project meegemaakt, mijnheer Keulen. Die 50
miljoen euro is er met de Franse slag in gekomen. Ik was daar persoonlijk getuige van. Weet
u wat de motivering was om die 50 miljoen euro erbij te schrijven? Men ging twee
universiteiten met elkaar verbinden. De transnationale Universiteit Limburg (tUL), dat was
toen je van het. We hebben dat allemaal eens uitgezocht. Het ging over 600 studenten die
allemaal virtueel werken. Die gebruiken nooit het openbaar vervoer. Die doen dat allemaal
via de computer. Dat was de realiteit.

Men had in Limburg de keuze moeten maken om daar in te zetten waar de grootste
doorstromingsproblemen zijn, namelijk van Noord-Limburg naar Hasselt. Daar had men een
heel aantal potentiëlen, onder meer een bestaande spoorlijn. Maar neen, men blijft doorduwen
op dit verhaal.

De minister weet dat. Ik heb haar daar al herhaalde keren over aangesproken. In die
potentiëlenstudie kwam men uit op 10 of 12 miljoen reizigers. Met alle respect, maar als je
wilt, kan ik ook wel bij die cijfers uit komen. Ik hoor nu al het bedrag van 19 miljoen
noemen, en ik herinner me zelfs dat mevrouw Van Brempt en Willy Miermans spraken over
een potentieel van 25 miljoen reizigers. Men jongleert maar met die cijfers. Ik blijf ervan
overtuigd dat het potentieel in Limburg van Noord-Limburg naar Hasselt ligt. Begin daar met
die tramprojecten, en dan kun je dat geleidelijk aan uitbouwen.

Men spreekt onder meer over een systeem van snelbussen. We hebben al geweldige
successen gehad met die snelbussen. Ik weet er alles van. Indertijd hebben we er een ingelegd
vanuit Limburg naar Brussel. Dat was nog met geld van de reconversie. We hebben ook een
snelbus gehad vanuit Hasselt, die enkel in Bilzen stopte en vervolgens doortufte naar
Maastricht. Over het algemeen zaten daar alleen de chauffeur en zijn echtgenote in, die ’s
vrijdags naar de markt gingen.

Een ander voorbeeld was de snelbus vanuit Sint-Truiden over Borgloon naar Tongeren. Wie
zat daar altijd op? Joris Vandenbroucke, die nu kabinetschef is. U kunt het hem zelf vragen.
Voor de rest zat daar nooit iemand op. Ik wil dus wel eens zien hoe men het potentieel van
die snelbussen wil uitbouwen.

Nederland heeft indertijd ook een heel system van snelbussen opgezet, die nooit een succes
geworden zijn. En Nederland is qua sporennet veel slechter bediend dan België.

Ik ben echt benieuwd om te weten hoe die potentieelstudie opgebouwd is en hoe u aan die
cijfers komt.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, collega’s, ik wil eerst en vooral verwijzen naar de
bespreking die in dit parlement heeft plaatsgevonden, waar ook de heer Van Overtveldt en
Roger Kesteloot aanwezig waren. We hebben toen een aantal powerpoints gekregen van hoe
dat project er nu uitziet. Ik ben samen met jullie verschrikkelijk ontgoocheld dat er de
volgende dag allerhande bedragen in de krant stonden. Indien ik had gevonden dat daar toen
over gecommuniceerd moest worden, dan had ik de regering daar op voorhand over ingelicht
en dan zou ik daar zelf mee in de krant gestaan hebben.
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Het is ook niet mijn gewoonte om nota’s die nog in onderhandeling zijn, te gaan rondsturen.
Mijn verbazing was dan ook even groot als die van jullie. Ik heb op het moment van de
bespreking bewust een vraagteken behouden rond de potentiëlen. Ik moest ook wel, omdat ik
ze niet had. Ze bestonden ook nog niet. Ook over de kostprijs heb ik heel bewust gezegd dat
ik daar niet over kon communiceren, omdat we op dat moment geen keuze gemaakt hadden
over welk type tram we zouden kiezen. Er waren nog een aantal vraagtekens.

Ik vind het niet opportuun om het debat over het tramtype en de kostprijs op voorhand te
voeren. De Vlaamse Regering heeft een keuze gemaakt; het is geen beslissing van mij alleen.
Het is een gezamenlijke beslissing van de drie regeringspartijen. De regering heeft een paar
weken geleden enkele keuzes gemaakt. Ik wil geen excuses inroepen, maar ik wil
benadrukken dat ik het ook vrij vervelend vind dat er zulke berichten in de krant staan. Dat
gebeurt wel vaker.

De Vlaamse Regering heeft op 23 september een aantal zaken beslist en aktenames gedaan.
Ik wil die met u overlopen. U moet weten dat het dossier steen per steen wordt opgebouwd.
Er is kennis genomen van een geactualiseerde geraamde kostprijs – ik kom daar nog op terug
– en de planning van het Spartacusplan sneltramlijn 1 Hasselt-Maastricht tot aan de grens met
Lanaken, en de geactualiseerde geraamde kostprijs van de stelplaats Hasselt-Tram. Er is een
aanpassing vastgesteld van de beschikbaarheidsvergoedingen voor de infrastructuur en
stelplaats van Hasselt-Tram. De regering heeft principieel gekozen voor elektrische
aandrijving. De redenen daarvoor zijn legio: een meer duurzaam karakter, promotie door de
Vlaamse Regering van elektrische aandrijving voor voertuigen, de voorbeeldfunctie van het
gewest. Het is een meerkost, maar dat wordt teruggewonnen doordat het onderhoud achteraf
minder duur is. Er is akte genomen van het reizigerspotentieel op basis van het euregionaal
verkeersmodel; dat is het grensoverschrijdend Spartacusmodel. Ik kom daarop terug.

De regering heeft ten slotte een aantal zaken gevraagd aan de raad van bestuur van De Lijn.
Er was een gunningsprocedure voor dieselelektrische varianten. Die moet natuurlijk worden
teruggetrokken. Er moet een nieuw bestek worden opgemaakt en een nieuwe
gunningsprocedure worden opgestart voor een aangepaste pps-opdracht voor infrastructuur en
een aangepaste promotieopdracht voor levering van sneltrams waarbij dus gekozen wordt
voor de elektrische aandrijving.

Aan de raad van bestuur werd ook opgedragen – dat is nu formeel gemaakt – om de nodige
ontwerpsamenwerkingsovereenkomsten met Nederland uit te werken en om daarbij een
aantal randvoorwaarden in acht te nemen. Randvoorwaarden zijn altijd belangrijk, in alle
dossiers. Een, de Nederlandse partijen worden eenduidig geïdentificeerd voor het afsluiten
van de overeenkomsten. Ik wil weten wie wat zal betalen. Er is in Nederland nog discussie
over de investeerder. Twee, de Nederlandse actoren geven garanties in de overeenkomst op
welke manier het vooropgestelde traject Vlaanderen-Nederland zal worden gerealiseerd. In
Maastricht zelf zijn er een aantal varianten voor het bereiken van Maastricht. Drie, de
bepaling rond de gebruiksvergoedingen wordt opgenomen. Er moet klare wijn worden
geschonken: hoe worden wederzijds de vergoedingen betaald?

De ontwerpsamenwerkingsovereenkomsten met Nederland moeten ter goedkeuring aan de
Vlaamse Regering worden voorgelegd – wat ik nu ga zeggen, is ontzettend belangrijk –
alvorens tot aanbesteding en gunning kan worden overgegaan. We gaan niet aanbesteden en
gunnen als we niet 100 procent zeker zijn dat alle zaken met Nederland, ook de budgettaire,
helemaal uitgeklaard zijn. Dat is een ingebouwde rem. Het is ook een daad van zorgvuldig
bestuur. Het is maar logisch dat dat allemaal uitgeklaard moet zijn. Ze kunnen de procedure
al opstarten, dat is geen probleem maar effectief aanbesteden kan pas als alles klaar is.

Verder moet De Lijn de nodige overeenkomsten met de betrokken gemeenten uitwerken. Er
is heel veel overleg geweest tussen De Lijn en de gemeenten. De meeste knelpunten zijn
uitgeklaard. De Lijn heeft nu de opdracht gekregen om met de betrokken gemeenten de
laatste knelpunten – in Bilzen en Lanaken – op te lossen en de afspraken in
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samenwerkingsakkoorden te gieten. De samenwerkingsovereenkomsten moeten daarna
worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De Lijn geeft aan dat er een overlegstructuur
samen met de gemeenten zal worden opgezet. Dat komt er binnenkort aan. Peter Van
Overtveldt – van de administratie – coördineert dat allemaal en zal straks nog technische
uitleg geven. Ik heb deze heren meegebracht uit respect naar u en in het kader van de vorige
bespreking.

De Lijn heeft ook de opdracht gekregen om de nodige ontwerpsamenwerkings-
overeenkomsten met Nederland uit te werken. De contacten met ProRail verlopen goed. De
veiligheidsvoorwaarden op Nederlands grondgebied moeten deel uitmaken van de uit te
werken ontwerpsamenwerkingsovereenkomst.

Op voorwaarde dat de vermelde samenwerkingsovereenkomsten afgesloten worden, ziet het
verdere tijdspad voor de start van de exploitatie er volgens de huidige planning als volgt uit.
In oktober 2011 zal de raad van bestuur zich beraden om de huidige procedures voor
infrastructuur en sneltrams stop te zetten en goedkeuring te geven aan de selectiedossiers
voor infrastructuur van tramlijn 1 en elektrische sneltrams. Gezien de beslissing van de
Vlaamse Regering van 16 februari 2007 om sneltramlijn 1 via alternatieve financiering te
realiseren, zal er een private partner worden gezocht die een DBFM-opdracht (Design, Build,
Finance en Maintain) zal krijgen. Het project wordt onderworpen aan de meerwaardetoets
van het Kenniscentrum PPS (publiek-private samenwerking). Na de meerwaardetoets kan het
project erkend worden als Vlaams pps-project.

In de loop van februari, maart van volgend jaar wordt gepland dat de nieuwe
kandidatuurstellingen voor de infrastructuur en sneltram worden ingediend. Ondertussen
worden ook de referentieontwerpen aangepast, dus ook het basisontwerp waar u de vorige
keer al fotootjes van hebt gezien. In de loop van juli 2012 zal de raad van bestuur de
kandidaten infrastructuur en sneltram selecteren. In de loop van augustus, september zou de
aanbestedingsprocedure dan van start kunnen gaan. De gunning van het DBFM-contract voor
infrastructuur en sneltram is gepland voor februari, maart 2014. In dat geval zullen de werken
ook effectief in 2014 van start kunnen gaan om in 2017 afgerond te zijn. De testfase van
infrastructuur en sneltram moet dan nog gebeuren. De exploitatie zal ten vroegste in de
tweede helft van 2017 kunnen beginnen. Dat is de timing, rekening houdende met de extra
voorwaarden. Ik heb u de timing gegeven in het scenario waarin alles gestaag verder loopt.

Ik kom tot de vragen in verband met de actualiseringsstudie met betrekking tot het
reizigerspotentieel. Ik heb de vorige keer in de commissie gezegd dat ik wel potentieel zie op
Vlaams grondgebied, maar dat het om een tram gaat die tot Maastricht gaat en dat ik dus een
grensoverschrijdend beeld wil van wat dat grensoverschrijdend potentieel is. Bij de initiële
potentieelberekening was dat niet meegerekend. Dat blijkt een moeilijke bevalling te zijn. Ik
heb de vorige keer al uitgelegd dat er een aantal problemen zijn. Een verkeersmodel is
immers een soort wiskundig computerprogramma dat gebaseerd is op data en op
eigenschappen van het verplaatsingsgedrag van de gemiddelde Vlaming. Het is een
objectieve studie, en het Vlaams Verkeerscentrum ontwikkelt en beheert deze modellen. Via
een samenwerkingsakkoord kan De Lijn er gebruik van maken om openbaarvervoeranalyses
uit te voeren. De Lijn maakt dus gebruik van de kennis en de knowhow van het
Verkeerscentrum.

De laatste update van het Spartacusmodel betreft het toevoegen van grensoverschrijdende
relaties met Nederland. Het vorige toonde alleen het binnenlands verkeer. In de loop van
2010 heeft het onafhankelijk studiebureau MINT dat grensoverschrijdend model
geoperationaliseerd voor het Verkeerscentrum. Het model werd in samenspraak met de
diensten Verkeer en Scheepvaart van de Nederlandse Rijkswaterstaat gevalideerd. Het is niet
zomaar een model. Het Verkeerscentrum geeft input, MINT moet het operationeel maken en
daarna moet het gevalideerd worden door de Nederlandse Rijkswaterstaat.
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De doorrekeningen en de resultaten sluiten aan bij de momenteel meest recente en
betrouwbare modelsystemen van het Verkeerscentrum, maar het blijven natuurlijk prognoses,
want de tram is er natuurlijk nog niet.

De Lijn geeft mee dat de parameters voldoende onderbouwd zijn om een realistische
inschatting op te leveren. De verkeersmodellen houden nog geen rekening met nieuwe
mobiliteitsvragen die zouden ontstaan omdat er een aantrekkelijk aanbod wordt gecreëerd. De
modellen gaan wel uit van een herverdeling van de bestaande trafieken over de diverse
vervoersmodi. De technische uitleg over het model zal ik zelf niet geven. Die werd
gevalideerd door MINT, en wie dat wenst, kan het attest ook krijgen. De heer Van Overtveldt
zal straks nog een extra toelichting geven.

Wel belangrijk om aan te stippen, is dat het bij de invoering van sneltramlijn 1 heel
belangrijk is dat het openbaarvervoeraanbod in de regio er optimaal op wordt afgestemd.
Daar werd wel rekening mee gehouden. Men is niet uitgegaan van het bestaande aanbod,
maar van de toekomstige aanpassing om tot dit potentieel te komen.

Er werd gevraagd naar de vergelijking met de Kusttram. Met vergelijkingen moet altijd
voorzichtig worden omgesprongen. Ik kan wel vertellen hoe lang de tramlijn is en welk
potentieel er is, maar die cijfers zijn wat ze zijn, ik kan daar niet veel meer over vertellen.

Ik kom tot de studies, de kosten en de actualisering van de kosten. Ik meen dat ik de vorige
keer al heb verteld dat er een groot verschil is tussen de kosten die werden opgenomen in de
beslissing van 16 februari 2007 en de huidige geactualiseerde. Ik heb u toen ook gezegd dat
het voor mij van belang is dat we fijnmazig en post per post bekijken wat we moeten
opnemen. De geraamde kosten die waren opgenomen in de beslissing van 16 februari 2007
heb ik reeds toegelicht, maar ik zal dit hier nog eens doen zodat alles duidelijk is.

Op 16 februari 2007 was de raming van de investeringswaarde 55 miljoen euro voor de
realisatie van de sneltramlijn. Dit bedrag was gebaseerd op een raming van 2006, en die
raming werd gemaakt in een voorstudiefase en met cijfers van 2006. Toen werd gezegd dat
de spooraanleg 27 miljoen euro zou kosten, de tractie 3,6 miljoen euro, de signalisatie 11,7
miljoen euro, de algemene bouwwerken 6 miljoen euro en de wegenwerken 6,5 miljoen euro,
exclusief btw. Die btw kan worden afgetrokken, maar dat zal de heer Van Overtveldt u
uitleggen.

Tijdens de commissie van 13 januari 2010 heb ik gezegd dat een actualisatie noodzakelijk
was en uitgewerkt diende te worden. Dat is ondertussen gebeurd op een gedetailleerd
referentieontwerp. Dat referentieontwerp hebt u eigenlijk al gezien. Ik heb het al getoond. Er
werd veel correcter in beeld gebracht wat er allemaal nodig is, zaken die in 2006 niet
ingeschat werden. Het gaat ook over veel meer dan in de voorstudieraming.

THV Varinia heeft een aantal eenheidsprijzen bepaald op basis van de ervaring die door de
verschillende partners opgedaan is. Voor de spoorwerken is dit Deutsche Bahn. Die heeft
immers veel ervaring met sneltramprojecten in Kassel en Karlsruhe. De raming van tractie en
signalisatie is opgesteld door Grontmij Nederland, want die heeft in Nederland een aantal
tramprojecten lopen. De raming voor de kunstwerken is opgesteld door Witteveen+Bos, dat
daarin gespecialiseerd is, en het gedeelte wegenis- en omgevingswerken is opgesteld door
Libost NV, die heel veel ervaring met wegenwerken heeft in Vlaanderen.

Voor de variant met de elektrificatie bedraagt de raming nu 122,4 miljoen euro. Die zijn
verdeeld over volgende hoofdstukken: Spoorwerken: 42,7 miljoen euro, Wegenis- en
omgevingswerken: 6,9 miljoen euro, Kunstwerken: 8,4 miljoen euro, Renovatie van de brug
over het kanaal te Gellik: 2,7 miljoen euro, Tractie en bovenleiding: 34,7 miljoen euro.

Wat zit er nu in dat er in 2007 niet in zat? Dat bedrag van 122,4 miljoen euro omvat ook alle
voorziene spoorwerken uit de prestudieraming. Daarbij komen de benodigde zes extra
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tractiecabines en de bovenleiding om die hele lijn te elektrificeren. Het gaat dan over 26,2
miljoen euro.

De project-MER heeft een aantal milderende maatregelen opgelegd. Daar kon in 2006 niet in
voorzien zijn. Het gaat over 3,5 miljoen euro. Er is ook een ETCS-spoorbeveiliging opgelegd
door de Europese Commissie vanaf 2008 ten bedrage van 13 miljoen euro. De vernieuwing
van de in de studiefase vastgestelde staat van bruggen op lijn 20, en de verdere inpassing in
de openbare ruimte kost 17,8 miljoen euro. Tot slot is er een onzekerheidsmarge van 6,9
miljoen euro opgenomen.

Wat zit er niet vervat in deze 122, 4 miljoen euro? In deze 122,4 miljoen euro zitten de park-
and-ride-faciliteiten aan de stations niet vervat. De grootte en kostenverdeling moeten nog
met de gemeenten, ook met Maastricht en Lanaken, overeengekomen worden. De Lijn kan
bijdragen in de aanleg van die park-and-ride-faciliteiten. Er moet wel nog worden
gediscussieerd over het onderhoud daarvan. Die kostprijs voor De Lijn kunnen we ramen op
0,7 miljoen euro.

De geactualiseerde kostprijs voor de infrastructuur bedraagt dus 122,2 miljoen euro die via
pps zal worden gerealiseerd. Daarnaast wordt via het klassieke investeringsbudget van De
Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer respectievelijk in 23,5 miljoen euro en 14,7
miljoen euro voorzien, zoals voor de afschaffing van overwegen, de herinrichting van een
gevaarlijk punt aan de Grenslandhallen in Hasselt met de aanleg van een tramtunnel en
grondverwervingen.

Tot slot is er naast de infrastructuur voorzien in twaalf elektrische sneltrams en een stelplaats
te Hasselt voor de sneltrams. De twaalf elektrische sneltrams vertegenwoordigen een totale
aankoopwaarde van 48 miljoen euro, die verworven zullen worden via aankoop of huur. De
bouw van de stelplaats wordt geraamd op 23 miljoen euro en zou via pps worden
gerealiseerd.

De onteigeningen zitten niet vervat in deze kostprijs maar maken deel uit van het budget van
De Lijn. Dit zal dus geen extra kostenpost opleveren.

De Vlaamse Regering heeft tijdens de voorbije legislatuur een duidelijke keuze gemaakt.
Daarbij is beslist dat in Limburg een tramnetwerk moet worden uitgebouwd. Het is de
bedoeling om de drie lijnen te realiseren.

De Lijn en de NMBS hebben een gezamenlijk onderzoek gedaan naar lijn 3 in Noord-
Limburg. Er werd gevraagd of het moest gaan om een trein of een tram. Dat onderzoek is
gevalideerd door beide. De NMBS neemt dat op zich, wat ze nooit heeft gedaan voor
spoorlijn 1.

Wij hebben dan ook een dubbel besluit genomen voor lijn 3. We proberen dat te integreren in
het investeringsprogramma van de NMBS. Intussen loopt het MER wel door. Daarin wordt
rekening gehouden met de keuze tussen een trein en een tram. Ik wil dat dit MER doorloopt
omdat ik niet het signaal wil geven dat dit ons probleem niet meer is. Binnenkort maakt de
NMBS een meerjarenprogramma op. Daarin zal ze kleur moeten bekennen. Als ze dat op zich
willen nemen, zullen ze dat ook een plaats moeten geven. Als blijkt dat dat geen plaats krijgt,
dan nemen wij dat op in onze spoorstrategie.

Voorzitter, u merkte op dat we toch kunnen co- of prefinancieren. Dat kan inderdaad, maar
niet voor de exploitatie.

Maar wij moeten wel willen exploiteren, en wat lijn 1 betreft, zitten wij toch een beetje vast.

Het verhaal over lijn 20 en het Herdenkingscomité zal door de mensen van De Lijn zelf
worden toegelicht. Het dossier over het potentieel is gevalideerd. Er bestaat een geschreven
nota daarover, die wij u kunnen bezorgen. De keuze is gemaakt. Spartacus omvat drie lijnen,
en over elk van die lijnen leven grote wensen. Ik waardeer in dat verband de uiteenzetting van
de heer Keulen. De Vlaamse Regering zette enkele weken geleden het licht op groen om door
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te gaan met lijn 1, weliswaar onder strenge voorwaarden. Ik heb de interviews op TV
Limburg niet gezien. Ik heb ook geen interviews gegeven. Ik wil ze gerust eens bekijken. Het
cijfer van 6,8 miljoen staat in de studie: ik vermoed dat de heer Kesteloot het daarover zal
hebben.

De voorzitter: De commissieleden hebben de studie en de beschrijving van het model
ontvangen.

De heer Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, heeft het woord.

De heer Roger Kesteloot: Voorzitter, minister, commissieleden, ik wil een toelichting geven
bij de berekening van het reizigerspotentieel op basis van het regionale Spartacusmodel. Dat
laatste is een actualisering van het model dat eerder is gebruikt en waarin enkel rekening kon
worden gehouden met de verplaatsingen in Vlaanderen en met de verplaatsingen in
Nederland. Nu beschikken wij over een model dat ook in staat is om de grensoverschrijdende
verplaatsingen te berekenen. Daarover is overlegd met de mensen van Rijkswaterstaat in
Nederland, die het model ook hebben gevalideerd.

In dat model wordt gebruikgemaakt, enerzijds, van een referentiescenario, en anderzijds, van
de resultaten van de berekeningen op basis van een verbetering van de kwaliteit van het
openbaar vervoer. Er wordt dan rekening gehouden met de frequentie, met de reistijdwinst –
wat een van de belangrijkste elementen is in het Spartacusmodel –, met een knooppuntmodel
waarbij de klassieke weerstand tegen overstappen wordt afgebouwd, en met het feit dat de
vervanging van een buslijn door een tramlijn op zich al zorgt voor 15 procent extra reizigers.
Dat laatste is een conservatieve prognose, want internationaal gaat men ervan uit dat de
zogenaamde ‘trambonus’ ongeveer 25 procent bedraagt. Het model houdt natuurlijk geen
rekening met nieuwe verplaatsingen, maar enkel met de verschuivingen van bestaande
verplaatsingen.

Dat levert een cijfer van 6,8 miljoen openbaarvervoergebruikers ten gevolge van de
ingebruikname van lijn 1 op, in combinatie met de optimalisering van het lokaal busnet en de
aantakking van de spoorlijnen op basis van een halfuurfrequentie. Er wordt dus ook rekening
gehouden met de overstap van bus naar tram en van trein naar tram, en ook omgekeerd. De
optimalisering van de aansluiting van het bus- en treinverkeer op het tramnet is een
randvoorwaarde. Er wordt daarover een rapport opgemaakt. De mensen van MINT werken
aan de eindredactie. Als het klaar is, kan het u eventueel worden overgemaakt.

De voorzitter: De heer Van Overtveldt, expert van De Lijn, heeft het woord.

De heer Peter Van Overtveldt: Ik ga eerst in op de ramingen en het plan van het
Herdenkingscomité. In het krantenartikel stonden cijfers die wij hebben vergeleken met de
cijfers waarover wij vandaag beschikken. Het Herdenkingscomité heeft het enkel over de
heringebruikname van lijn 20. Dat betreft dus slechts een stukje van de lijn Hasselt-
Maastricht, of de lijn Hasselt-Lanaken. De vergelijking loopt dus al op dat punt mank.

Als je verder wilt met een trein, moet je vragen aan de NMBS of aan Infrabel of er nog
capaciteit is op die spoorlijn 34. De mensen die de situatie daar kennen, weten dat spoorlijn
34, zolang de IJzeren Rijn er niet is, de primaire as is van de Antwerpse haven richting
Duitsland. Als daar al capaciteit is, dan is die voor goederen gereserveerd. Als je daar
reizigersverkeer wilt aan toevoegen, zal dat vereisen dat er een bijkomend spoor wordt
gelegd, ongeacht wie het doet. In het hele stuk tussen Hasselt en Bilzen, waar spoorlijn 20
aftakt, moet je investeringen doen. Dat zit niet in de versie van het Herdenkingscomité
waarover u in de krant hebt gelezen.

Onze ramingen voor dat deel liggen iets hoger: op 25 miljoen euro. Wij hebben een
gedetailleerde studie gemaakt. Ik weet niet of de gedetailleerde studie van het
Herdenkingscomité beschikbaar is. Daar is de vergelijking misschien een beetje anders.
Volgens mij hebben ze niet gedacht aan halte-infrastructuur, aanpassingen in wegenis,
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grondverwerving – bij ons een apart bedrag, dat wij u nog zullen bezorgen –, kosten aan
voertuigen – of die er zullen zijn, moet u aan de NMBS vragen – en vooral ook de renovatie
van de kunstwerken. De kostprijs die wij vandaag voor het gedeelte Bilzen-Lanaken geven,
houdt rekening met de heel slechte staat van die kunstwerken. Het is daar een geaccidenteerd
terrein, er zijn nogal wat bruggen. Er is de grote brug over het Albertkanaal. Wij moeten die
bruggen renoveren. Ze zijn twintig jaar lang niet gebruikt. We renoveren ze tot op het niveau
dat ze kunnen worden gebruikt door een sneltram. De opgenomen kosten houden rekening
met een licht voertuig. Een sneltram heeft een aslast van maximaal 11 ton per as. Voor een
trein is dat heel veel meer. De mensen van het Herdenkingscomité stellen voor om daar met
een trein over te rijden. Die renovaties gaan veel meer kosten, zeker als je denkt aan
goederentreinen. Wij denken zelfs dat de brug in Gellik volledig moet worden vervangen. U
mag beweren dat dat mogelijk is voor 20 miljoen euro, maar wij denken dat dat niet zal
lukken.

De beslissing van de Vlaamse Regering betekent dat we, met betrekking tot de afstemming
naar het hoofdspoor in Nederland, nog eens terug moeten naar de Vlaamse Regering
vooraleer we effectief mogen aanbesteden. De samenwerkingsovereenkomst zal alle aspecten
moeten bevatten, zowel met betrekking tot de kosten als tot de voorwaarden om te rijden in
Nederland. Ik wil er vandaag op wijzen dat er in Maastricht eind mei 2011 een tracékeuze
werd gemaakt voor het stadstracé. Dat is vergelijkbaar met een tramtracé, zoals we het
kennen in Antwerpen en Gent of het stuk dat in Hasselt zal worden aangelegd. Daarvoor zijn
geen bijzondere voorwaarden meer te verwachten, of toch geen speciale, die zeer hoge kosten
met zich zullen meebrengen.

Op het stuk ProRail is er vandaag nog geen keuze. Er is een werkhypothese: omdat het spoor
recent werd gerenoveerd in functie van de goederentrein wordt in eerste instantie onderzocht
of het mogelijk is om samen te rijden met die goederentrein. Die zal een zeer lage frequentie
hebben. Ik geloof dat men spreekt over maximaal twintig treinen per dag. Daar kan gerust een
tram tussen. Maar er is geen keuze. Als, ten gevolge van die keuze, de kosten echt hoog
zouden oplopen, kunnen we nog altijd terugvallen op een apart spoor.

Wij hebben al geanticipeerd op de keuze van een beveiligingssysteem. Wij kiezen voor het
European Train Control System omdat dat een goede keuze is. Europa heeft beslist dat als er
een nieuw spoor komt, dat je dat moet uitrusten met het ETCS-beveiligingssysteem. Wij
hebben die ETCS voorzien in de raming. Dat is een van de kosten die werden verhoogd. Dat
gebeurt in functie van het grensoverschrijdend aspect. Je moet aan ProRail en aan het
Nederlandse ministerie van Verkeer- en Waterstaat een bekend Europees systeem aanbieden,
en niet een exotisch systeem dat in België is bedacht. ETCS zit op de voertuigen en op de
infrastructuur. We kunnen daarmee over de grens. Dat is een heel belangrijk systeem, want
het moet voorkomen dat twee voertuigen – goederentreinen of trams – tegen elkaar botsen. In
principe is die kans al heel klein.

We hebben niet gekozen voor een gewone stadstram. Met een gewone stadstram kun je op
een hoofdspoor niets doen. Zo’n tram is, als hij met een zware trein in aanraking zou komen,
veel te licht. Er was dus al gekozen voor een regionale tram van het type zoals het vandaag in
Duitsland al op het hoofdspoor rijdt, zoals in Kassel of Karlsruhe.

De laatste modaliteiten moeten afgesproken worden. Daarom moeten we die
samenwerkingsovereenkomst nog eens voorleggen. Die veiligheid is ingebouwd om het uit
de hand lopen van de kosten voor het samen rijden op het spoor te vermijden.

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: U spreekt met betrekking tot het reizigerspotentieel over het model
van het Verkeerscentrum. Ik neem aan dat u het over het multimodale model van het
Verkeerscentrum hebt? Ik heb daar ook al eens mee gewerkt. De studies die ik, als partner
van het Verkeerscentrum, heb gedaan, hebben altijd geleid tot een overschatting van de
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trafieken. Waar ze wel goed in waren, was om de relatieve stromen in te schatten. Zo schatte
men bijvoorbeeld bij een tijdelijke onderbreking van een weg vrij nauwkeurig in hoe het
sluipverkeer zou gebeuren. De absolute aantallen waren toch niet zo accuraat.

Minister, het verbaast me ook niet dat de NMBS positiever reageert op de noord-
zuidtreinverbinding dan op een oost-westverbinding. Een oost-westverbinding is strategisch-
economisch immers veel belangrijker. Komt de IJzeren Rijn er ooit, dan is het een alternatief
ervoor. Komt die IJzeren Rijn er niet, dan wordt het gewoon een IJzeren Rijn, waarbij we niet
langer via Luik moeten passeren, wat toch ook wel tot een belangrijke meerkost voor het
treinvervoer leidt. Het communautaire aspect speelt altijd een rol bij de besprekingen binnen
de NMBS. Binnen de NMBS is er niet veel controverse over een noord-zuidtreinverbinding,
maar een oost-westverbinding, waarbij Vlaanderen wordt ontsloten in de richting van het
hinterland, richting Duitsland, zonder dat we langs het Luikse station moeten, ligt natuurlijk
heel gevoelig.

Mijnheer Keulen, ik wil de controverse niet opzoeken, maar hoeveel treinen zijn er nu
eigenlijk al gepasseerd in dat overslagcentrum in Lanaken? Ging het niet over vier treinen?

De heer Marino Keulen: Het is ook pas vrijdag geopend. We zullen zien wat daarvan komt,
maar dat is ook een investering die op termijn moet renderen. Dat zal ook voor tientallen
jaren beschikbaar zijn, in de trimodale ontsluiting van dat bedrijventerrein. Dat gebeurt
trouwens grensoverschrijdend, samen met Maastricht. Dat is de toekomst, denk ik.

Mijnheer Vereeck, ik vind het vreemd dat u, met uw achtergrond, dat eigenlijk in twijfel
trekt. Dat centrum is vrijdag officieel opengesteld. Ik vind het een beetje vreemd dat u al
vraagt wat het resultaat is. Laat dat nu eens uit de startblokken komen, letterlijk. Ik heb daar
het volste vertrouwen in. Dat zal wat tijd nodig hebben, want de markt moet weten dat dit
beschikbaar is, dat we daar beschikken over die troeven: het Albertkanaal, de nabijheid van
de E314 en dan ook nog eens de spoorontsluiting.

De heer Jan Peumans: Mijnheer Keulen, vroeger werd dat altijd de Sappilijn genoemd.
Sappi was toen de grote promotor. Dat was Sappi Lanaken en Sappi Maastricht. Dit was nu
eigenlijk een goede opstap voor dat goederentraject. Dat komt er misschien nog, maar als die
tramlijn er ligt, zullen ze bij de spoorwegen zeggen dat men altijd via Maastricht mag
proberen het land uit te geraken.

Met alle respect, maar men moet toch eens kijken naar de potentieelstudies van destijds. Men
moet eens bekijken wat dat heeft gekost. Dat was 30 miljoen euro. Toen stelde men dat dit
het neusje van de zalm was. Begrijp me niet verkeerd: ik hoop dat dit goed gaat, maar dit is
opnieuw een typisch voorbeeld van een potentieelstudie die naderhand weer veel te
hooggegrepen bleek. Dit tramproject gaat dezelfde richting uit.

De heer Marino Keulen: We zullen zien. We zijn sinds vrijdag bezig.

De heer Lode Vereeck: Neen, dit is al langer open.

De heer Jan Peumans: Ik hoop dat het goed gaat, maar dit ligt heel merkwaardig. Het is als
het ware een terminus. Het is een eindpunt: men moet via Nederland met alle goederen.

De heer Lode Vereeck: Minister, wat die actualisering betreft, blijf ik grote vragen hebben
bij die studie. Wat de lijnen betreft, lijkt het me goed dat we naar die treinontsluiting van het
noorden gaan. Ik wil natuurlijk ook wel politiek realistisch zijn. Ik heb geen probleem met
een tramontsluiting op lijn 2. Een treinontsluiting vind ik prima voor het noorden. Wat die
lijn 1 betreft, blijf ik erbij dat het voor Vlaanderen geostrategisch belangrijk is dat we daar
ooit een treinverbinding Antwerpen-Hasselt-Maastricht-Aken-Keulen realiseren. Natuurlijk
kan men die tramlijn zo bouwen dat die de verdere treinontwikkeling in de toekomst niet in
het gedrang brengt. Ik heb begrepen dat de tramlijn in zekere zin gewoon ernaast ligt. Dat is
natuurlijk een groot verschil: in dit geval hoeven we niet te onteigenen. De bedding ligt er
eigenlijk en is nog altijd eigendom van Infrabel. Vanochtend sprak ik toevallig iemand van
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Infrabel. Die schat die ontsluiting van die lijn nu op 35 miljoen euro. Misschien moeten we
de tramlijn maar zo bouwen dat we alle opties open houden. Ik weet niet of daarmee op die
manier rekening wordt gehouden.

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Het is belangrijk dat men blijft communiceren dat we voor alle drie
gaan. Anders wordt dit een soort oneigenlijke, bijna virtuele concurrentie. Laat duidelijk zijn
dat ik net zozeer pleit voor lijn 2 en 3 als voor lijn 1. Belangrijk is dat de NMBS niet
geïnteresseerd is in die lijn 1, de oude lijn 20 Hasselt-Maastricht, over het spoor. Dat moet
blijvend worden herhaald. Dat hebben ze ook op papier gezet. Dat blijft altijd terugkomen.
Nu kan men veel willen in het leven, maar als de NMBS zwart op wit zegt dat niet te zullen
doen, dan moet men dat op een zeker ogenblik van zich kunnen afzetten en rekening kunnen
houden met de realiteit.

Ik vind het ook altijd wat vreemd dat cijfers die in de kraam passen van diegenen die twijfels
hebben bij dit project, zoals die van Hondius, met zijn 25 miljoen euro, dan plots een soort
relikwie worden. Gaat het echter over cijfers over de geschatte capaciteit van de
vervoersaantallen, zoals het cijfer van 6,8 miljoen, die niet in hun kraam passen, dan worden
die plots beschouwd als vergezocht. Men moet ook wat vertrouwen hebben in mensen die
zich specialist noemen op die domeinen. Aan de mensen van De Lijn wil ik zeggen dat het
belangrijk is dat ze permanent in dialoog blijven met die gemeenten en proberen tegemoet te
komen aan realistische verzuchtingen en reële vragen. Nu moet vooral worden doorgezet, ook
met Maastricht, met burgemeester Onno Hoes en de wethouder van Mobiliteit. Dat zijn
bondgenoten. Ook die hypotheek moet worden gelicht.

Mevrouw Vissers, enerzijds vindt u dit een prestigeproject, anderzijds pleit u voor het
opzetten van een euregionaal iets. Soms spreken mensen in paradoxen: soms zeggen ze in één
zin het tegenovergestelde. In Aken is iedereen bezig met de organisatie van een sneltram. De
regio heeft de ambitie om via Heerlen een verbinding tot stand te brengen met Maastricht.
Beeld u in dat we daar kunnen op aansluiten! Het klinkt een beetje futuristisch, maar
helemaal uitgesloten is het niet. Laat ons aan die grote infrastructuur beginnen. Dat zijn altijd
stappen in het onbekende. Tezelfdertijd, als het er is, is het een troef. In de tweede helft van
de 19e eeuw werden Vlaanderen en België ontsloten door de spoorweg. Toen hadden we het
dichtste spoorwegnetwerk van Europa. De mensen vroegen zich af wat er allemaal gebeurde,
maar dat was dé hefboom voor de ontwikkeling van onze industrie. We werden de tweede
industriemarkt ter wereld. Ik beweer niet dat dat hiermee ook zal gebeuren, maar het zal de
kwaliteit van de samenleving verhogen.

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans: Ik dank u voor uw uitleg. Ik blijf nog steeds sceptisch. Lijn 1 heeft een
potentieel. Er is een model uitgewerkt. Goed, de realiteit zal uitwijzen of we inderdaad 6,8
miljoen reizigers op die lijn krijgen. Ik heb mijn twijfels. De NMBS is niet geïnteresseerd in
het reactiveren van lijn 20 en om het traject Hasselt-Maastricht via die sporen te realiseren. Er
zijn enorme inspanningen gedaan om een studie te maken over lijn 3. Waarom is dat voor de
lijn Hasselt-Maastricht gebeurd? De toekomst zal uitwijzen of dat de beste keuze geweest is.

Er is een overeenkomst tussen Vlaanderen en Nederland en een overeenkomst met de
betrokken gemeente. Voor Bilzen en Diepenbeek zie ik daar een kostprijs staan en afspraken
tussen de gemeente en De Lijn. Voor Hasselt zie ik niets in de studie. Wil dat zeggen dat er
geen kosten meer aan verbonden zijn voor de stad noch voor De Lijn? Of is daar nog geen
duidelijkheid over?

Zeker wat de communicatie betreft over de Spartacuslijn in Hasselt, zijn er toch nog grote
vraagtekens. Ook de burgers in de straat, die uiteindelijk toch met die lijn zullen worden
geconfronteerd, weten er nog zeer weinig over. Als daar vandaag al meer duidelijkheid over
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kan worden gegeven, dan zou ik dat heel graag hebben. Als dat niet lukt, is het dan misschien
mogelijk om het later nog te bezorgen?

Ten slotte werd er gezegd dat de nota rond de potentieelstudie er nog zou komen. Het zou me
ten zeerste plezieren als dat aan ons zou worden bezorgd.

De voorzitter: Mevrouw Vissers heeft het woord.

Mevrouw Linda Vissers: Voorzitter, ik ben blij dat u als commissievoorzitter ook hebt
gezegd dat men beter had kunnen starten met lijn 3, Hasselt-Neerpelt-Lommel, die me
natuurlijk meer na aan het hart ligt dan lijn 1. Hier is inderdaad een grotere nood aan
openbaar vervoer.

Er is niet alleen een probleem in Noord-Limburg: ook Noord-Oost-Limburg kent geen goed
openbaar vervoer. Denk maar aan de regio Bree, Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem die op
dit moment ook maar lamentabel openbaar vervoer heeft.

Minister, ik ben blij dat u zegt dat het de bedoeling is om alle lijnen te realiseren. Alle lijnen
wil zeggen lijn 1, 2 en 3. Ik betwijfel toch of er na lijn 1 nog voldoende geld zal zijn voor lijn
2 en 3.

Ik heb in de pers gelezen dat de NMBS ooit een spoorverbinding wilde maken tussen Hasselt
en Maastricht als er minstens 1000 reizigers per dag zouden zijn. Na een studie heeft men
gemerkt dat men geen 1000 reizigers haalde. Ik blijf dus zitten met vragen over het aantal
reizigers dat u aanhaalt, mijnheer Kesteloot. Het kan waar zijn, maar ik moet het nog zien.

Minister, ik zou u willen aanraden om het programma van TV Limburg van maandagavond te
bekijken. Uw collega minister Lieten heeft een half uur mogen spreken over het
Spartacusproject. Minister, bekijk het op uw gemak. Minister Lieten gaf zichzelf zoveel lof
over ‘haar’ project, over ‘haar’ Spartacusproject waar ze zo fier op was voor ‘haar’
Limburgers.

Ik hoor en ben blij dat de N-VA nog altijd sceptisch blijft tegenover het project. Een aantal
jaren geleden tijdens de verkiezingen heeft Steve Stevaert het Spartacusproject aangehaald als
zijnde een verkiezingsstunt. Ik kan alleen maar zeggen: er is vandaag maar één overwinnaar
en dat is voor mij de sp.a en mevrouw Lieten, die haar mijnheer Stevaert goed gevolgd heeft.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Wat de potentieelstudie betreft, gaat het om een theoretisch model.
Men kan het dus pas weten wanneer het rijdt.

Mijnheer Vereeck, u zegt dat u er niet in gelooft, en dat het model van het Verkeerscentrum
is. Het is wel gevalideerd door een bureau dat het operationeel heeft gemaakt. In die zin is er
een externe toets die in dezen wel van belang is.

Ik begrijp de beschouwingen die hier worden gemaakt. Anderhalf jaar geleden heb ik een
bezoek gebracht aan De Lijn in Limburg. Ik heb daar toen een uiteenzetting gekregen over
Spartacus, lijn 1, 2 en 3. Wij hebben daar toen serieus over gediscussieerd. Ik heb er geen
probleem mee dat er een aantal sceptici en critici zijn. Dat houdt iedereen goed wakker in een
dossier. Ik vind wel dat we zorgzaam verder moeten werken. Er zijn politieke keuzes
gemaakt. Als minister zou het voor mij heel gemakkelijk zijn om dat niet te doen. Men moet
echter consequent zijn in het uitvoeren van gemaakte keuzes. Samen met de heer Kesteloot en
De Lijn Limburg hebben we een keuze gemaakt. Elke rapportage die gedaan wordt door de
Vlaamse Regering over Spartacus, gaat over Spartacus, lijn 1, 2 en 3. Op die manier stellen
we ons kwetsbaar op want voor het ene loopt een MER en voor het andere moeten er nog
keuzes worden gemaakt.

We zullen dat op deze manier blijven doen om aan te tonen dat Spartacus bestaat uit drie
lijnen. We hebben momenteel nog niet het budget om alles uit te voeren. Er zijn heel wat
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vragen over openbaar vervoer en vertramming. Tijdens de volgende legislaturen zal in
bijkomende middelen voorzien moeten worden.

Ik redeneer nooit in termen van winnen en verliezen. Ik ga ervan uit dat het belangrijk is om
samen met de regering keuzes te maken. Deze keer gaat het over een keuze die al tijdens de
vorige legislatuur is gemaakt, toen Open Vld nog in de meerderheid zat. Ik apprecieer het ook
van u, mijnheer Keulen, dat u consequent blijft.

Ik heb er ook geen problemen mee dat collega’s uit de meerderheid kritische vragen stellen.
Het gaat om een heel duur dossier waarin ik open kaart wil spelen, onder meer inzake de
budgetten.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


