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Het Bulletin van interpellaties en mondelinge vragen 
bevat de integrale tekst van de redevoeringen in de 
oorspronkelijke taal. Deze tekst werd goedgekeurd door 
de sprekers. De vertaling - cursief gedrukt - verschijnt 
onder de verantwoordelijkheid van de dienst 
verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de vertaling 
een samenvatting. 

 

 
Le Bulletin des interpellations et questions orales 
contient le texte intégral des discours dans la langue 
originale. Ce texte a été approuvé par les orateurs. Les 
traductions - imprimées en italique - sont publiées sous la 
responsabilité du service des comptes rendus. Pour les 
interventions longues, la traduction est un résumé. 
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Voorzitter: De heer Joël Riguelle,ondervoorzitter. 
Présidence de M. Joël Riguelle, vice-président. 

 
 

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN ORDRE DES TRAVAUX 
 
 

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft zich 
laten verontschuldigen voor de vergadering van 
vandaag.  Zijn mondelinge vraag wordt bijgevolg 
van de agenda afgevoerd. 
 
 

M. le président.- M. Lootens-Stael nous a fait 
savoir qu’il ne pourra pas assister à la réunion de 
ce jour.  Sa question orale est donc retirée de 
l’ordre du jour. 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
JOHAN DEMOL AAN DE HEER GUY 
VANHENGEL, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET FINANCIËN, 
BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN 
EXTERNE BETREKKINGEN,  

QUESTION ORALE DE M. JOHAN DEMOL À 
M. GUY VANHENGEL, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES 
FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES,  

 
betreffende "de herverdeling van 
verkeersboetes door het verkeersboetefonds". 

concernant "la redistribution des amendes de 
roulage par le fonds des amendes routières". 
 

De voorzitter.- Mijnheer Demol heeft het woord. M. le président.- La parole est à M. Demol. 
 

De heer Johan Demol.- Om de verkeersveiligheid 
te stimuleren, besliste de federale overheid om de 
geïnde verkeersboetes niet federaal te houden maar 
ze te laten terugvloeien naar de gewesten. Uit de 
cijfers blijkt echter dat deze herverdeling een 
zoveelste transfer van gelden van Vlaanderen en 
Brussel naar Wallonië betekent. 
 
De Vlaamse overheid deed goed haar best en inde 
bijna 34 miljoen euro aan verkeersboetes. Ook 
Brussel inde bijna 5 miljoen euro -4,7 miljoen euro 
om precies te zijn-. In Wallonië werd echter amper 
2 miljoen euro geïnd. Verkeersveiligheid is er 
overduidelijk geen prioriteit.  
 
Na de herverdeling bleek dat Vlaanderen slechts 
24 miljoen euro kreeg (in plaats van 34 miljoen 
euro), Brussel slechts 2,3 miljoen euro (in plaats 
van 4,7 miljoen euro) maar dat Wallonië weer eens 

M. Johan Demol (en néerlandais).- Afin de 
stimuler la sécurité routière, l'Etat fédéral a 
décidé de redistribuer aux Régions les amendes de 
roulage perçues. Les chiffres démontrent 
cependant que cette redistribution représente un 
énième transfert d'argent de la Flandre et de 
Bruxelles vers la Wallonie. 
 
Les amendes de roulage se sont élevées à près de 
34 millions d'euros en Flandre, à 4,7 millions 
d'euros à Bruxelles et à seulement 2 millions 
d'euros en Wallonie. 
 
Après la redistribution, il s'est avéré que la 
Flandre n'a obtenu que 24 millions d'euros, 
Bruxelles 2,3 millions d'euros, tandis que la 
politique laxiste de la Wallonie était gratifiée de 
15 millions d'euros. 
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werd beloond voor haar laks beleid en maar liefst 
15 miljoen euro kreeg (in plaats van 2 miljoen 
euro). Niet alleen Vlaanderen maar ook Brussel is 
hier de dupe van. 
 
Brussel ziet zo meer dan twee miljoen euro aan 
zijn neus voorbijgaan. Dat geld zou in Brussel zeer 
nuttig kunnen worden besteed aan openbaar 
vervoer, sociale huisvesting of veiligheid. 
 
Ik had dan ook graag geweten welke stappen de 
minister zal ondernemen om deze totaal unfaire 
verdeling van gelden stop te zetten, zodat Brussel 
het geld krijgt dat het toekomt.  
 

Bruxelles se voit ainsi dérobée de plus de deux 
millions, alors que cet argent pourrait être très 
utilement consacré au transport public, aux 
logements sociaux ou à la sécurité. 
 
Quelles démarches va entreprendre le ministre 
pour mettre un terme à cette répartition 
malhonnête? 
 

De voorzitter.- De heer Guy Vanhengel heeft het 
woord. 
 

M. Le président.- La parole est à m. Guy 
Vanhengel, ministre. 

De heer Guy Vanhengel, minister.- De vraag van 
de heer Demol behoort eigenlijk tot de 
bevoegdheden van collega Smet. Ik zal evenwel 
namens de regering en namens mijn collega 
antwoorden. 
 
- Een eerste beschouwing bij deze vraag: de 

ontvangsten van de penale geldboetes inzake 
verkeer en de sommen tegen betaling met 
eventueel verval van strafvordering inzake 
verkeer, zijn allemaal federale ontvangsten. 
Deze komen dus niet aan de gewesten toe. Een 
dergelijke toewijzing kan enkel bij bijzondere 
wet gebeuren en dat is tot op heden niet 
gebeurd, in tegenstelling tot sommige andere 
belastingen die ons wel zijn toegewezen.   
 

De gewesten krijgen hieruit dus geen 
ontvangsten. Om die reden is het niet helemaal 
correct een vergelijking te maken tussen 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. steeds om die 
reden heeft de Brusselse Regering dan ook 
geen enkele verantwoordelijkheid in de 
aanwending van deze ontvangsten. 
 

- Mijn tweede beschouwing is dat aan de 
politiezones eventueel een deel van deze 
inkomsten kan worden toegewezen. Deze 
toewijzing is ontworpen als een instrument tot 
het stimuleren van acties inzake 
verkeersveiligheid ten einde het door België 
gestelde doel te halen, nl. het aantal doden en 
gewonden op de wegen tegen 2006 met een 

M.Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 
L’objet de la question de M. Demol relève des 
compétences de M. Le ministre Pascal Smet. Je 
réponds en son nom et au nom du gouvernement. 
 
- Les recettes perçues sur les amendes pénales 

de circulation reviennent au fédéral et non aux 
Régions. Il n’est donc pas correct de faire une 
comparaison entre la Flandre, la Wallonie et 
Bruxelles. La Région n’a donc aucune 
responsabilité en ce qui concerne l’utilisation 
de cet argent. 

 
- Une partie de cet argent pourrait être versée 

aux zones de police. Cet argent soutiendrait la 
sensibilisation en matière de sécurité routière 
et permettrait de réduire d’un tiers le nombre 
de victimes de la route conformément à 
l’objectif poursuivi par la Belgique pour 2006. 

 
Finalement, seules les autorités verbalisantes -
les zones et services de police- pourraient 
disposer de cet argent. Les verbalisations 
deviendraient ainsi une source de revenus 
supplémentaires pour celles-ci. 

 
Les zones de police doivent introduire un 
projet de convention auprès des autorités 
fédérales relatif au respect de la limitation de 
vitesse, à la prévention en matière de conduite 
sous l’influence d’alcool ou de drogues, au 
port de la ceinture de sécurité ou à tout autre 
mesure de protection, à la lutte contre le 
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derde te verminderen. Samengevat: in feite zijn 
we niet echt bevoegd, ten tweede worden de 
middelen federaal geïnd en ten derde komen de 
middelen de gewesten niet toe. De enigen die 
daar enig profijt kunnen genieten zijn de 
verbaliserende overheid, de politiediensten en 
de politiezones. Politiezones die extra 
inkomsten zouden willen genereren zouden 
bijzonder actief kunnen worden in het 
verbaliseren. 
 

De politiezones moeten bij de federale overheid 
een ontwerp van conventie indienen over de 
naleving van snelheidsbeperkingen, de 
preventie of bestrijding van het rijden in staat 
van alcoholopname of van dronkenschap, de 
preventie of bestrijding van het rijden onder 
invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid 
kunnen beïnvloeden, de naleving van de regels 
betreffende het dragen van de veiligheidsgordel 
en het gebruik van andere 
beschermingsmiddelen of de naleving van de 
specifieke regels voor het wegvervoer en de 
bestrijding van hinderlijk en gevaarlijk 
parkeren of van agressief gedrag in het verkeer. 
 
De conventies over al deze onderwerpen 
worden goedgekeurd door de federale overheid, 
met name de ministers van Mobiliteit en 
Binnenlandse Zaken. Bij goedkeuring van de 
conventie wordt via het verkeersboetefonds een 
financiële beloning gegeven voor de geleverde 
inspanning. Deze retributie is gebaseerd op de 
door de politiezones reeds behaalde resultaten 
inzake de regeringsdoelstellingen. Voor het 
terugstorten van de geïnde bedragen wordt een 
verdeelsleutel gehanteerd. Deze verdeelsleutel 
houdt rekening met de aard van de politiezone 
en de geleverde inspanningen. De 
belangrijkheid en de aard van de politiezone 
speelt voor 54% mee in de herverdeling, de 
daling van het aantal verkeersslachtoffers 
binnen de zone voor 37% en het aantal 
kilometer lokale en gewestwegen op het 
grondgebied van de politiezone voor 9%. 
 
De conventies worden jaarlijks geëvalueerd en 
voor deze evaluatie bezorgen de zones aan de 
minister van Mobiliteit en de minister van 
Binnenlandse Zaken een rapport met de 
bijkomende geleverde inspanningen. Die 

stationnement sauvage ou la conduite 
agressive. 
 
Les conventions sur ces points ont été 
approuvées au fédéral, notamment par le 
ministre de la Mobilité et le ministre des 
Affaires intérieures. En approuvant la 
convention, une récompense financière versée 
par le biais du fonds des amendes routières 
gratifie les efforts fournis. Cette rétribution 
tient compte des résultats obtenus par les 
zones de police en concordance avec les 
objectifs du gouvernement. 
 
Les montants perçus sont redistribués selon 
une clé de répartition qui tient compte à la fois 
de la nature de la zone de police et des efforts 
fournis (54%), de la diminution du nombre de 
victimes de la circulation à l’intérieur de la 
zone (37%) et du nombre de kilomètres de 
voiries locales et régionales sur le territoire de 
la zone de police (9%). 
 
Les conventions sont réévaluées chaque année 
sur base d’un rapport attestant des efforts 
fournis par les zones que celles-ci adressent 
aux ministres concernés. 
 
En cas d’évaluation négative, les ministres 
peuvent refuser l’établissement d’une nouvelle 
convention, privant ainsi la zone de tout moyen 
issu du fonds des amendes routières. 
 
Fin de cette année, les conventions avec les 
zones de police seront évaluées. Ceci 
permettra de voir comment l’argent est réparti 
entre les différentes zones de police. 
 
Le ministre de la Mobilité et le ministre de 
l’Intérieur vont réexaminer l’affectation des 
montants issus du fonds des amendes routières 
en fonction des plans de sécurité zonale et de 
sécurité routière. 
 
A partir de 2005, le coût intégral des actions 
de sécurité routières des zones locales de 
police sera issu du fonds d’amendes de 
circulation. 
 
La déclaration du gouvernement fédéral 
annonçait également que les règles 
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kunnen bestaan in een verhoging van het aantal 
effectieven inzake verkeersveiligheid, een 
verhoging van het aantal controles, enz. Als de 
evaluatie negatief is kunnen de ministers het 
sluiten van een nieuwe conventie weigeren, wat 
betekent dat de zone geen middelen uit het 
verkeersboetefonds meer krijgt. 
 
Eind dit jaar zullen de overeenkomsten met de 
politiezones worden geëvalueerd. Uit de 
evaluatie zal blijken hoe het geld uit het 
verkeersboetefonds in de praktijk over de 
verschillende politiezones werd verdeeld. 
 

- De besteding van de bedragen van het 
verkeersboetefonds zal door de Ministers van 
Mobiliteit en Binnenlandse Zaken worden 
herzien in functie van de zonale 
veiligheidsplannen, de zonale actieplannen 
inzake verkeersveiligheid en de federale 
politiek inzake verkeersveiligheid. Vanaf 2005 
komt de integrale kost van de 
verkeersveiligheidsacties van de lokale 
politiezones in aanmerking voor financiering 
uit het verkeersboetefonds. In de federale 
regeringsverklaring werd ook aangekondigd dat 
de toekenningsregels van de door de 
politiezones ontvangen bedragen voor 2005 
verder versoepeld zullen worden. 
 

- Ik zou nog een vierde en laatste beschouwing 
bij uw vraag willen maken. De besteding van 
de bedragen uit het verkeersboetefonds zal 
federaal worden herzien. De verdeelsleutel valt 
niet onder deze evaluatie, maar het is 
aangewezen bij het nog aan te nemen K.B. ter 
uitvoering van het nieuwe artikel 68 quater van 
de Wegverkeerswet iets minder statische 
criteria te overwegen en iets meer evalueerbare, 
maar wat subjectievere criteria. 

 
 

d’attribution par lesquelles les zones de police 
reçoivent des montants pour 2005 seront 
encore assouplies. 
 
Quatrième et dernier point: l’affectation du 
fonds des amendes routières sera revue au 
niveau fédéral. La clef de répartition n’est pas 
visée par cette évaluation. Le projet d’arrêté 
royal devrait tenir compte de critères moins 
statiques, plus évaluables et plus subjectifs en 
ce qui concerne l’application du nouvel article 
68 quater en matière de sécurité routière. 
 

 

De voorzitter.- De heer Demol, wenst u het woord 
voor een korte repliek? 
 

M. le président.- M. Demol, souhaitez-vous 
répondre? 

De heer Johan Demol.- Het gaat hier om een 
federale materie en het Gewest is helemaal niet 
bevoegd voor de politiezones. Diegenen die echter 
het meest betalen voor de politiezones hier in 
Brussel zijn de Brusselse gemeenten, die allemaal 
in een zeer moeilijk financieel parket zitten. Zou 
het Gewest als steun voor die gemeenten niet een 

M. Johan Demol (en néerlandais).- Les zones de 
police relèvent d’une compétence fédérale et non 
régionale. Or ce sont les communes bruxelloises, 
déjà en difficultés financières, qui déboursent le 
plus en la matière. La Région ne pourrait-elle pas 
s’adresser au fédéral pour obtenir un soutien aux 
communes en ce sens? 



 BIV (2004-2005) Nr. 3 28-10-2004 BIQ (2004-2005) N° 3 6 
 COMMISSIE FINANCIËN  COMMISSION FINANCES  
 

 
 

 
 

Brusselse Hoofdstedelijke Raad – Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen –Zitting 2004-2005 
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale – Bulletin des interpellations et des questions orales – Session 2004-2005 

 

stapje kunnen zetten naar de federale regering toe? 
Of zou dat niet wenselijk zijn? 
 
De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 
woord. 

M. le président.- La parole est à M. Guy 
Vanhengel. 
 

De heer Guy Vanhengel, minister.- De regels die 
binnen de federale overheid werden afgesproken 
met betrekking tot het verkeersboetefonds zijn vrij 
objectief. Het is aan onze politiezones om op deze 
regels in te spelen. Als zij meer middelen willen 
verwerven uit dat verkeersboetefonds, zou dat 
echter kunnen betekenen dat zij inzake 
verkeersveiligheid nog grotere inspanningen 
zouden moeten leveren dan nu al het geval is. 
 

M.Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 
Le règlement convenu au niveau fédéral 
concernant le fonds des amendes routières est 
clair: c’est à nos zones de police d’appliquer ces 
règles. Elles peuvent obtenir plus de moyens si 
elles fournissent davantage d’efforts encore au 
plan de la sécurité routière. 

– Het incident is gesloten. 
 

– L’incident est clos. 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 
vraag van de heer Jos Van Assche. 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de M. Van Assche. 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JOS 
VAN ASSCHE AAN DE HEER GUY 
VANHENGEL, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK 
REGERING, BELAST MET FINANCIËN, 
BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN 
EXTERNE BETREKKINGEN, 

 

QUESTION ORALE DE M. JOS VAN ASSCHE 
À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES 
FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES, 

betreffende “het vandalisme tegen de onlangs 
geplaatste multimediazuilen”. 

 

concernant “les actes de vandalisme contre les 
bornes multimédias d’installation récente”. 

De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het 
woord. 

M. le président.- La parole est à M. Jos Van 
Assche 
 

De heer Jos Van Assche.- Nauwelijks vier 
maanden geleden werden een twintigtal 
multimediazuilen neergepoot op diverse plaatsen 
in het Brussels Gewest, en dit zowel in het 
stadscentrum als in enkele andere gemeenten. 
Bedoeling van dit enigszins ludiek maar vooral 
informatief initiatief was allerlei nuttige informatie 
zoals uurroosters van de MIVB, werkaanbiedingen 
van de BGDA en allerlei gegevens over Brussel 
nog toegankelijker te maken voor het brede 
publiek. Ook surfen op het internet en het 
doorsturen van video’s was via deze toestellen 
mogelijk. 
 
Toch waren, zelfs toen deze zuilen nog niet 

M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Il y a 
quatre mois à peine, une vingtaine de bornes 
multimédias ont été installées en divers endroits de 
la Région bruxelloise. 
L’objectif de cette initiative au caractère 
essentiellement informatif est de rendre accessible 
au public un grand nombre d’informations utiles. 
Ces appareils permettent également de surfer sur 
internet ou d’envoyer des vidéos. 
 
Pourtant, certaines de ces bornes ont fait l’objet 
d’actes de vandalisme en tous genres. Ce sont 
surtout les appareils installés avenue de la Toison 
d’Or, place Fernand Coq à Ixelles et place 
Jourdan à Etterbeek qui subiraient les assauts 
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operationeel waren -en dat zijn ze volgens mij nog 
steeds niet-, al verschillende onder hen het 
voorwerp van allerhande vandalenstreken als het 
kapotslaan van de beeldschermen en het uitrukken 
van de filmbanden. Vooral de apparaten op de 
Gulden Vlieslaan (ter hoogte van het UGC-
bioskoopcomplex), het Fernand Cocqplein te 
Elsene en het Jourdanplein te Etterbeek zouden 
reeds bij herhaling door vandalen onderhanden 
zijn genomen. Eens te meer kon in dergelijke 
gevallen moeilijk worden achterhaald of dit 
vandalisme het werk is van georganiseerde 
jongerenbendes of alleen opererende criminelen. 
 
Het Centrum voor Informatica van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, verantwoordelijk voor dit 
Iris-initiatief en het toezicht op de werking ervan, 
schijnt echter de hele zaak te mimimaliseren. Het 
vandalisme zou niet buiten normale proporties zijn 
en de schade aan de apparaten zou door een 
omniumverzekering zijn gedekt. 
 
Toch zou ondertussen de plaatsing van drie 
bijkomende zuilen aan het Zuidstation, de ULB-
campus en in Molenbeek worden uitgesteld, 
terwijl de plaatsing van vijf andere waarvan één op 
de Heyzel en vier andere op het grondgebied van 
Brussel-Stad in de loop van de maand november 
gewoon zou doorgaan. 
 
Werd dit uitstel met betrekking tot de eerste drie 
toestellen beïnvloed door het dreigende 
vandalisme? Werden reeds plannen gemaakt of 
maatregelen genomen om de reeds bestaande 
zuilen en de vijf bijkomende die spoedig in 
werking zullen treden extra te beveiligen? Worden 
eventuele alternatieven of andere locaties voor het 
plaatsen van zuilen onderzocht? 
 

répétés de vandales et il est difficile de découvrir 
si de tels actes sont l’œuvre de bandes de jeunes 
organisées ou de criminels agissant seuls. 
 
Le Centre d’Informatique pour la Région 
Bruxelloise, responsable de cette initiative Iris et 
de la surveillance de son bon fonctionnement, 
semble toutefois minimiser l’ampleur de la 
situation. Les proportions de ces actes de 
vandalisme seraient conformes à la normale et une 
assurance omnium couvrirait les dégâts 
occasionnés aux appareils. 
Il n’empêche que l’installation de trois bornes 
supplémentaires à la gare du Midi, sur le campus 
de l’ULB et à Molenbeek, a depuis été reportée, 
tandis que cinq autres seraient installées comme 
prévu dans le courant du mois de novembre. 
 
Ce report est-il influencé par ces actes de 
vandalisme? Des mesures ont-elles été prises pour 
renforcer la protection des bornes déjà installées 
et des cinq autres qui entreront rapidement en 
service? Des alternatives pour l’emplacement de 
ces bornes sont-elles étudiées? 
 

De voorzitter.- De heer Guy Vanhengel heeft het 
woord. 
 

M. le président.- La parole est à M. Guy 
Vanhengel. 

De heer Guy Vanhengel, minister.- Het CIBG 
heeft de plaatsing van de twintig multimediazuilen 
in drie fases gepland om de kosten zoveel mogelijk 
te beperken. De planning is nog steeds dezelfde. In 
de eerste fase werden vier zuilen geplaatst. In de 
tweede fase zullen acht zuilen worden geplaatst en 
er komen nog acht zuilen bij in de derde fase. In 
totaal gaat het dus over twintig zuilen. Er staat nog 
een eenentwintigste zuil in het CIBG zelf die voor 

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 
Le CIRB a planifié le placement des vingt bornes 
multimédia en trois phases pour en limiter le coût. 
Le planning est maintenu. Il y a une 21ème borne 
au CIRB qui est utilisée pour des démonstrations. 
Dans la première phase, quatre bornes ont été 
placées. Dans la seconde phase, huit seront 
placées et il en restera huit pour la dernière phase. 
Cela fait donc vingt bornes multimédia au total. 
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demonstraties wordt gebruikt. 
De eerste vier zuilen werden in gebruik genomen 
op 26 mei 2004. Van de acht zuilen uit de tweede 
fase, zijn er reeds drie operationeel. De vijf andere 
zijn al geplaatst en worden binnenkort op het 
netwerk aangesloten. 
In de derde en laatste fase komen er dus nog acht 
zuilen bij. Voor twee van deze zuilen heeft het 
CIBG reeds een vestigingstoelating gekregen: die 
op de ULB-campus en die aan het 
politiecommissariaat van Molenbeek. 
De derde zuil van deze fase moest aan het 
Zuidstation komen, maar de NMBS wilt daar geen 
toelating voor geven omdat de zuilen een WIFI-
spot hebben. WIFI is een systeem waarmee je in 
de omgeving van zo’n zuil draadloos op het 
internet kan surfen. De NMBS heeft een 
exclusiviteitscontract met een operator die WIFI 
aanbiedt. 
 
Overigens is er nog wat discussie met de stad 
Brussel, omdat de stad afspraken heeft met 
Belgacom inzake internet en nieuwe 
informatietechnologieën. Zoals u weet heeft het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een overeenkomst 
met Mobistar, een concurrent van Belgacom. De 
plaatsing van de WIFI-zuilen, waarvan je zou 
mogen verwachten dat er ook een aantal in het 
centrum zouden staan, loopt niet zo vlot. De 
diensten van de stad Brussel zijn heel behoedzaam 
in deze zaak. 
 
Wat de laatste vijf zuilen uit de derde fase betreft, 
wacht het CIBG sinds vier maanden op een 
officiële toelating. Het zou al helpen als er een 
goede ziel in de gemeenteraad van de stad zat. 
 
Als de stad Brussel geen toestemming voor de 
plaatsing van de vijf zuilen op haar grondgebied 
geeft, zal het CIBG in samenspraak met de 
Tijdelijke Vereniging van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en Mobistar die de 
plaatsing van de zuilen verzorgt, een nieuwe lijst 
voorstellen met alternatieve inplantingsplaatsen. 
 
We zullen kijken waar de stadsgrenzen lopen, om 
vervolgens onze zuilen op de grenzen met wat 
“sympathiekere” gemeenten te plaatsen. Hetzelfde 
geldt trouwens voor de zuil die bedoeld was voor 
het Zuidstation. 
 

Les quatre bornes de la première phase ont été 
mises en service le 26 mai 2004. Sur les huit 
bornes de la deuxième phase, trois sont déjà 
opérationnelles et les cinq autres sont déjà 
placées. Elles seront bientôt connectées au réseau. 
Pour la troisième phase, le CIRB a reçu 
l’autorisation d’implanter deux bornes sur huit: 
une sur le campus de l’ULB et une autre au 
commissariat de police de Molenbeek. 
La troisième borne devait aller à la gare du Midi, 
mais la SNCB ne veut pas donner d’autorisation 
là, car les bornes comportent un spot WiFi 
(Wireless Fidelity) et la SNCB a un contrat 
d’exclusivité avec un opérateur WiFi. 
En outre le placement de cinq bornes dans le 
centre est encore en discussion avec Bruxelles-
Ville, qui a des accords avec Belgacom en matière 
de TIC, alors que la Région de Bruxelles-Capitale 
a un accord avec Mobistar, un concurrent. Le 
CIRB attend une autorisation officielle depuis 
quatre mois. 
 
Si Bruxelles-Ville ne donne pas d’autorisation 
pour le placement de bornes sur son territoire, le 
CIRB, en collaboration avec l’association 
momentanée entre la Région de Bruxelles-Capitale 
et Mobistar qui place les bornes, proposera une 
nouvelle liste de lieux d’implantation. 
 
Nous allons installer les bornes à la limite de 
communes plus accueillantes. Ce sera d’ailleurs le 
cas pour la borne qui était destinée à la gare du 
Midi. 
 
La première utilisation des six bornes interviendra 
deux mois après la décision. Les facteurs que je 
viens de vous énumérer sont la seule cause de la 
non-adaptation du planning initial. Les bornes 
multimédias sont un service du réseau Iris, assuré 
intégralement par l’association momentanée 
France Telecom – Telindus. Le prix de ce service 
comprend également les coûts inhérents au 
vandalisme. 
 
Clearchannel, dont l’expertise est grande, est 
responsable de l’entretien des bornes. Cet 
opérateur nous a effectivement fait part d’actes de 
vandalisme, mais dont la proportion est conforme 
aux statistiques. En effet, le mobilier urbain est 
constamment exposé au vandalisme. 
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Twee maanden na de beslissing over de zes zuilen 
zullen ze in gebruik worden genomen. De initiële 
planning werd niet aangepast omdat er vandalisme 
was gepleegd of dat er gevreesd werd voor 
toekomstig vandalisme: ze is enkel en alleen te 
wijten aan de factoren die ik u zopas heb geschetst. 
De multimediazuilen vormen een IRISnet-dienst 
die voor 100% wordt verzekerd door de Tijdelijke 
Vereniging France Telecom – Telindus (waarvan 
Mobistar een onderdeel is en waarmee het Gewest 
samenwerkt). De prijs van deze dienst omvat alle 
lasten, inclusief de kosten veroorzaakt door 
vandalisme. 
 
Clearchannel is de met de Tijdelijke Vereniging 
geassocieerde operator die instaat voor het 
onderhoud van de zuilen. Die deelde mee dat de 
zuilen inderdaad het voorwerp waren van 
vandalisme. Dat zou echter volledig binnen de 
statistieken vallen van de vandalenstreken waaraan 
straatmeubilair in het algemeen ten prooi valt. Het 
straatmeubilair is trouwens 24 uur op 24 uur aan 
vandalisme blootgesteld. Clearchannel staat 
eveneens in voor het onderhoud van de 
multimediazuilen in andere steden waaronder 
Londen en heeft zo een grote expertise 
opgebouwd. 
 
Het CIBG onderschat het vandalisme dus zeker 
niet, maar het overschat het ook niet. Dit type van 
vandalisme tegen straatmeubilair in Brussel is niet 
groter dan in andere Europese grootsteden. 
 
De twee zuilen die het voorwerp werden van 
vandalenstreken, waren trouwens zeer snel 
hersteld. Net zoals bij graffiti is dat de beste 
manier om vandalisme tegen te gaan. Hoe sneller 
het toestel weer werkt, hoe kleiner de kans is dat 
het weer stuk wordt gemaakt. Uit de eerste 
statistiekjes die ik heb ontvangen, blijkt trouwens 
dat die mediazuilen heel druk gebruikt worden. 
Naarmate de jongere bevolking zal weten hoe de 
zuilen functioneren en welke dienstverlening ze zo 
kunnen aanboren, zal dit gebruik alleen maar 
toenemen. 
 

Le CIRB ne sous-estime en aucun cas ce 
phénomène, mais il ne le surestime pas non plus. Il 
n’est pas plus important que dans d’autres villes 
européennes. 
 
Par ailleurs, les deux bornes qui ont fait l’objet 
d’actes de vandalisme ont été rapidement 
réparées. Ceci est la meilleure solution pour 
combattre le vandalisme. Les premières 
statistiques qui me sont parvenues témoignent 
d’une grande utilisation des bornes multimédias et 
cette utilisation ne fera qu’augmenter à mesure 
que le jeune public apprendra leur fonctionnement 
et les services offerts. 
 

De voorzitter.- Mijnheer Van Assche, wenst u het 
woord voor een korte repliek? 
 

M. le président.- M. Van Assche, voulez-vous 
prendre la parole pour une courte réplique? 

De heer Jos Van Assche.- Ik dank de minister 
oprecht voor zijn vrij uitgebreid antwoord. Hij 

M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Le seul 
aspect négatif du projet est que les informations ne 
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ontneemt mij zelfs de kans om hem een 
bijkomende vraag te stellen over het gebruik van 
die zuilen. Het enige negatieve dat op het hele 
opzet aan te merken valt, is dat de gegevens toch 
niet van die aard zijn dat ze de gebruikers kunnen 
tevreden stellen. In Anderlecht staat er 
bijvoorbeeld een zuil aan het begin van de 
Veeweydestraat, niet ver van het Centrum voor 
Amateurkunsten. Ik heb de moeite gedaan daar een 
aantal werkaanbiedingen van de BGDA te 
consulteren... 
 

sont pas de nature à satisfaire les utilisateurs. J’ai 
par exemple consulté quelques offres d’emploi de 
l’ORBEM sur une borne située à Anderlecht, au 
début de la rue de Veeweyde, non loin du Centre 
Flamand pour les Arts Amateurs. 
 

De heer Guy Vanhengel, minister.- En u hebt 
zelf niets gevonden? 
 

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 
Et vous n’avez rien trouvé? 

De heer Jos Van Assche.- Het viel mij op dat het 
resultaat nogal magertjes was. 

M. Jos Van Assche (en néerlandais).- C’était 
plutôt maigre.  
 

De heer Guy Vanhengel, minister.- Naarmate de 
zuilen meer zullen worden gebruikt en men beter 
weet wie wat consulteert, zal het aanbod uiteraard 
worden bijgestuurd. Maar vermits die zuilen 
toegang tot het internet verschaffen, kunt u 
eigenlijk overal terecht. 
 

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- A 
mesure que les bornes seront davantage utilisées 
et que l’on connaîtra mieux les utilisateurs, l’offre 
sera adaptée. Comme ces bornes fournissent 
l’accès à internet, elles sont à leur place partout. 

  
– Het incident is gesloten. – L’incident est clos. 

  
  

_____ _____ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


