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COMMISSIE VOOR DE 
VOLKSGEZONDHEID, HET

LEEFMILIEU EN DE 
MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING

COMMISSION DE LA SANTE 
PUBLIQUE, DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DU 
RENOUVEAU DE LA SOCIETE

van

DINSDAG 13 SEPTEMBER 2016

Voormiddag

______

du

MARDI 13 SEPTEMBRE 2016

Matin

______

La réunion publique de commission est ouverte à 10.17 heures et présidée par Mme Muriel Gerkens.
De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.17 uur en voorgezeten door mevrouw Muriel 
Gerkens.

La présidente: Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de vous être proposé pour venir répondre 
aux questions cette semaine.

La question n° 11551 de Mme Daphné Dumery est transformée en question écrite.

01 Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale 
fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
over "de ontplooiing van duurzame aquacultuur" (nr. 11441)
01 Question de Mme Daphné Dumery au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la 
Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, sur "le développement d'une aquaculture durable" (n° 11441)

01.01  Daphné Dumery (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, ik hoop dat u ook een deugddoende vakantie hebt 
gehad. De Noordzee heeft er alleszins van genoten. Het was prachtig 
weer. Wij genieten trouwens nog altijd van een prachtige nazomer 
aan de kust. Ik ben zelfs verkouden door de airco, dus ik heb frisse 
lucht nodig.

Aquacultuur en duurzame visserij zijn heel belangrijk en liggen ook u 
na aan het hart. Dat gold ook voor uw voorganger. In zijn beleidsnota 
kondigde Bart Tommelein aan dat hij, zeker rond de 
windmolenparken, wou inzetten op hun ontwikkeling als economische 
activiteit. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan mosselkweek maar 
ook aan de commercialisering van zeewier. U weet dat er heel wat 
gebeurt wat dat betreft.

Mijnheer de staatssecretaris, klopt het dat u dit jaar nog met een 
visienota over aquacultuur zult komen? Hoever staat u daarmee? 
Kunt u ons de timing geven?

Iets gevoeliger is de kwestie van het marien ruimtelijk plan. U weet 
dat de vissers ongerust zijn, in die zin dat zij vrezen dat zij daardoor 
onvoldoende ruimte zullen hebben. Ik meen dat wij daar aandacht 
voor moeten hebben. Immers, het zijn precies die vissers die van 
duurzame visserij hun niche willen maken. Wij willen onze eigen 

01.01  Daphné Dumery (N-VA): 
Dans sa note d’orientation politi-
que, le secrétaire d’État de l’épo-
que, M. Tommelein, a annoncé 
son intention de miser sur le 
développement de l’aquaculture et 
d’une pêche durable en tant 
qu’activité économique.

Est-il exact que le secrétaire d’État 
présentera cette année une note 
de vision sur l’aquaculture? Dans 
quel délai?

Les pêcheurs qui souhaitent se 
créer une niche dans le secteur de 
la pêche durable craignent que le 
Plan d’aménagement des espaces 
marins ne leur laisse que trop peu 
de marge de manœuvre. Est-il 
possible de réserver une place à la 
culture d’algues marines dans ce 
Plan?
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visserij in de markt zetten als beter dan de rest, en dan denken wij 
vooral aan duurzame aquacultuur en duurzame visserij.

Ik vraag mij dus af of het mogelijk is om in het marien ruimtelijk plan 
bijvoorbeeld te voorzien in ruimte voor de kweek van zeewier.

01.02 Staatssecretaris Philippe De Backer: Mevrouw de voorzitter, 
mevrouw Dumery, ik dank u voor uw vraag.

Aquacultuur heeft voor mij inderdaad een bijzondere betekenis. Ik ben 
biotechnoloog van opleiding.

U weet dat er aan de universiteit al heel hard gewerkt wordt om ook in 
het buitenland actief te zijn inzake aquacultuur. Aquacultuur zit nog 
altijd in stijgende lijn. Wij hebben de jongste jaren een verdubbeling 
gezien van het aantal projecten waarbij vis, mosselen of zeewier 
gekweekt wordt. In Europa blijft alles stabiel en ik meen dat België 
effectief een voortrekkersrol moet spelen op dat vlak. Alle partners 
zullen rond de tafel moeten zitten.

De link met uw tweede vraag is duidelijk. Als wij duidelijke zones 
afbakenen in het marien ruimtelijk plan, wat wij gedaan hebben, 
moeten wij wel wachten op privépartners die projecten willen 
uitvoeren tussen de windmolenparken of elders. En dan moet er ook 
op toegezien worden dat de aquacultuurprojecten die worden 
aangevraagd wel degelijk op een duurzame manier verlopen.

De essentie van ons beleid is dus afbakenen, ervoor zorgen dat er 
privépartners kunnen komen en dat de projecten op een duurzame 
manier verlopen. In het kader van de Noordzeevisie die wij aan het 
ontwikkelen zijn en van de herziening van het marien ruimtelijk plan 
bekijken wij ook of wij nog bijkomend zones moeten afbakenen waar 
aquacultuur kan worden gestimuleerd.

Ik deel uw mening als u zegt dat rekening gehouden moet worden 
met de verschillende stakeholders. Een marien ruimtelijk plan wordt 
gemaakt voor iedereen die op de Noordzee actief is. Wij moeten 
ervoor zorgen dat onder meer ook de vissers en de 
energieproblematiek aan bod kunnen komen. Deze zomer heb ik niet 
stilgezeten. Zo heb ik bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan de 
Rederscentrale om de problematiek te bespreken en om na te gaan 
hoe betrokkenen op een goede en open manier kunnen deelnemen 
aan onze Noordzeevisie 2050 en de herziening van het marien 
ruimtelijk plan. Ik deel dus de doelstellingen.

Ik denk vooral dat wij er alles aan moeten doen om privépartners 
warm te blijven maken om te investeren in aquacultuur. Zoals wel 
vaker in België het geval is, hebben wij daarin een 
onderzoeksgeschiedenis. Nu gaat het ook over de commercialisering, 
de activering en de planning. Daarin denk ik dat wij een tandje 
moeten bijsteken, zodat de mensen zich bewust worden van de 
mogelijkheden en opties die zich aandienen op onze Noordzee.

01.02  Philippe De Backer, 
secrétaire d'État: Les universités 
se préparent déjà à être actives 
dans le domaine de l’aquaculture à 
l’étranger aussi.

Ces dernières années, l’on a 
observé un doublement du
nombre de projets d’élevage de 
poisson, de moules ou d’algues 
marines. La Belgique peut jouer 
un rôle de pionnier à cet égard. 
Tous les partenaires concernés 
devront alors se réunir autour 
d’une table.

Après la délimitation de zones 
précises dans le cadre du Plan, il 
faudra attendre que des partenai-
res privés manifestent leur volonté 
de réaliser des projets entre les 
parcs éoliens en mer ou ailleurs. Il 
faudra toutefois veiller à ce que les 
projets d’aquaculture se déroulent 
bien durablement. 

Dans le cadre du développement 
d’une vision pour la mer du Nord 
et de la révision du PAEM, nous 
examinons l’opportunité de 
délimiter de nouvelles zones pour 
y stimuler l’aquaculture. Nous de-
vons veiller à intégrer les pêcheurs 
dans ce projet, sans omettre de 
tenir compte également du 
problème énergétique. Cet été, j’ai 
rencontré des représentants de la 
Rederscentrale pour voir 
ensemble comment concilier ces 
différents objectifs.

01.03  Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank 
u voor uw antwoord en zeker voor uw bekommernis om met alle 
stakeholders ter plaatse rekening te houden.

Er zijn volgens mij geen tegenstrijdigheden tussen de commerciële 

01.03  Daphné Dumery (N-VA): Il 
n’y a pas d’incompatibilité entre 
l’aquaculture commerciale et la 
pêche traditionnelle. J’aimerais 
savoir comment cette vision sera 
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belangen om aquacultuur te ontwikkelen en de traditionele visvangst. 
De vissers hebben soms wel het gevoel, als zij willen meespelen, dat 
zij beter ook op die kar — of in dit geval op dat schip — zouden 
springen. 

Ik hoor een visie en dat vind ik goed. Wij delen die visie. Het klopt 
eveneens dat wij daar werk van moeten maken.

Ik zou evenwel willen weten hoe daarvan concreet werk zal worden 
gemaakt en wat de timing ter zake is. Dat kan misschien in een 
volgende vergadering worden besproken. De wereld staat namelijk 
niet stil en onze buurlanden werken al op dat vlak. Ik denk dat wij nu 
voortrekker moeten zijn, waardoor wij misschien verder kunnen staan 
dan onze buurlanden.

concrètement développée et à 
quelle échéance, car l’aquaculture 
est déjà développée dans les pays 
voisins.

La présidente: Quand vous êtes venu présenter votre note 
stratégique, vous en avez parlé tout en indiquant que peu de projets 
d'aquaculture en mer du Nord étaient prévus. Quand vous viendrez 
présenter le budget 2017, votre note sur ce thème sera-t-elle prête? 
Sinon, nous pourrons programmer une réunion de commission dès 
qu'elle le sera.

De voorzitter: Bij de voorstelling 
van uw strategische nota verklaar-
de u dat er weinig aquacultuur-
projecten gepland waren in de 
Noordzee. Zal uw nota over dit 
thema klaar zijn voor de voor-
stelling van de begroting 2017?

01.04  Philippe De Backer, secrétaire d'État: Pour être clair, je peux 
vous indiquer que nous sommes en train de préparer une note 
proposant une vision à plus long terme. Nous débuterons en principe 
les discussions avec les stakeholders en décembre. De la sorte, nous 
verrons comment améliorer les relations entre les différents 
partenaires. Nous pourrons ensuite vous présenter cette note.

Ensuite, il est nécessaire que le secteur privé puisse investir dans ce 
projet. Certains entrepreneurs doivent prendre des risques. Il faudra 
donc parler des contraintes auxquelles ils sont soumis en Belgique, 
alors qu'elles sont inexistantes aux Pays-Bas ou en France – ce qui 
explique qu'ils s'y montrent plus actifs que chez nous.

Je pense que cette vision va nous aider à identifier les différentes 
contraintes qui freinent le développement de l'aquaculture.

La présidente: Nous ferons donc régulièrement le point lorsque nous 
disposerons de plus d'informations.

Je vous remercie.

01.04  Staatssecretaris Philippe 
De Backer: We werken aan een 
langetermijnvisie. De besprekin-
gen met de betrokken partijen 
gaan van start in december.

De privésector moet in dit project 
kunnen investeren. De onder-
nemers zullen risico's nemen en 
ze moeten zich bewust zijn van de 
eisen die in België worden 
opgelegd en die de ontwikkeling 
van de aquacultuur afremmen.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

02 Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale 
fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
over "de stimulering van de estuaire vaart" (nr. 11550)
02 Question de Mme Daphné Dumery au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la 
Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, sur "la promotion de la navigation sur l'estuaire" (n° 11550)

02.01  Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, deze 
vraag betreft een stokpaardje van mij: de haven van Zeebrugge.

Die haven heeft een moeilijke hinterlandverbinding met de 

02.01  Daphné Dumery (N-VA): 
La liaison entre le port de 
Zeebrugge et les voies fluviales de 
l’arrière-pays est difficile. Dès lors, 
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binnenvaart. Het is een gevoelig dossier, ik heb mij erbij neergelegd 
dat het niet zal gerealiseerd worden zoals ik het mij had voorgesteld.

Er is echter nog altijd de estuaire vaart en het KB van 8 maart 2007 
dat deze estuaire vaart definieert. Hierin worden de voorwaarden 
beschreven die de estuaire vaart juridisch mogelijk maken. In de 
praktijk blijken deze voorschriften eigenlijk te streng, het is bijna 
onhaalbaar voor een ondernemer die zich waagt aan estuaire vaart 
om commercieel rendabel te zijn. Een aanpassing van dit KB dringt 
zich op, althans om de haven van Zeebrugge te ontsluiten via de 
binnenwateren.

Mijn vragen hierover zijn de volgende.

Hoe ver staat het met de uitbreiding van het KB die de estuaire vaart 
regelt, om zo meer binnenvaart mogelijk te maken langs onze kust? 
Welke stappen heeft u in dit kader reeds ondernomen?

il est nécessaire d’adapter l’arrêté 
royal du 8 mars 2007 pour désen-
claver le port et améliorer la navi-
gation intérieure le long de la côte 
belge.

Où en est l’extension de l’arrêté 
royal qui permettra de réaliser cet 
objectif? Quelles démarches le 
secrétaire d’État a-t-il déjà 
entreprises à cet égard?

02.02 Staatssecretaris Philippe De Backer: Mevrouw Dumery, alles 
begint bij de dialoog.

Ik heb een aantal maanden geleden de haven van Zeebrugge bezocht 
– dat had ik daarvoor als Europees parlementslid ook al gedaan – dus 
ik ken het probleem van de short sea shipping. We moeten absoluut 
inzetten op dat dossier, want het kan een meerwaarde beteken voor 
de haven van Zeebrugge. De hinterlandconnecties zouden daarbij 
trouwens ook gebaat zijn. Ik ken het probleem dus en zal het 
proberen aan te pakken.

U verwijst naar het koninklijk besluit dat de technische vereisten 
vastlegt die gedeeltelijk voortkomen uit veiligheid. De situatie op zee –
sterkere golfslag, meer stroming… – in vergelijking met die op de 
binnenwateren is anders, de schepen moeten op zee beter bestand 
zijn tegen die natuurelementen. Er loopt nu een universitaire studie 
die onderzoekt of er technische aanpassingen aan de wetgeving 
moeten gebeuren. Als die studie is afgerond kunnen we daarmee aan 
de slag.

Een deel van de bevoegdheden ligt trouwens bij mijn collega Ben 
Weyts, op het Vlaamse niveau. Ik zie hem binnenkort, we kunnen de 
besprekingen die onder mijn voorganger zijn opgestart dan op een 
constructieve manier verder zetten.

Het zou in elk geval een doorbraak kunnen betekenen voor de haven 
van Zeebrugge mocht de short sea shipping op een goede manier 
kunnen gebeuren.

02.02  Philippe De Backer, 
secrétaire d'État: La priorité doit 
être accordée au dialogue. J’ai 
visité le port de Zeebrugge il y a 
quelques mois. L’arrêté royal en 
question fixe les exigences tech-
niques à respecter, notamment 
pour des raisons de sécurité.

Une étude universitaire est 
actuellement menée en vue 
d’examiner la nécessité d’apporter 
des adaptations techniques à la 
législation. Nous pourrons nous 
atteler à la tâche dès que cette 
étude sera achevée.

Une partie des compétences sont 
du ressort du ministre flamand, M. 
Weyts. Nous avons prévu de nous 
rencontrer sous peu. Les 
discussions entamées à cet égard 
avec mon prédécesseur pourront 
dès lors se poursuivre de manière 
constructive.

Dans tous les cas, la facilitation et 
la sécurisation du short sea 
shipping pourrait constituer une 
avancée considérable pour le port 
de Zeebrugge.

02.03  Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank 
u voor uw antwoord.

Veiligheid staat natuurlijk boven alles. Wij hebben echter ook gezien, 
met betrekking tot het koninklijk besluit inzake de watersporten, dat 
het een zeer moeilijke opgave was om iedereen ervan te overtuigen 
dat daarbij een aanpassing nodig was die in de praktijk realiseerbaar 
was. Het tegenargument was toen ook altijd dat veiligheid boven alles 

02.03  Daphné Dumery (N-VA): 
Dans le cadre de l’arrêté royal 
relatif aux sports nautiques, la 
priorité absolue de l’aspect sécu-
ritaire avait été invoquée comme 
contre-argument. Un dialogue est 
donc nécessaire.



CRIV 54 COM 487 13/09/2016

KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE 2015 2016 CHAMBRE-3E SESSION DE LA  54E LEGISLATURE

5

stond. Dialoog ter zake is dus nodig. Als u met dezelfde gedrevenheid 
als bij het koninklijk besluit betreffende de watersporten het huidige 
koninklijk besluit in de goede zin kunt aanpassen, dan hebt u alweer 
iets bijgeschreven op uw palmares.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

03 Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale 
fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
over "een gecoördineerde wetgeving op de pleziervaart" (nr. 11562)
03 Question de Mme Daphné Dumery au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la 
Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, sur "une législation coordonnée relative à la navigation de plaisance" (n° 11562)

03.01  Daphné Dumery (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, ik val u behoorlijk lastig met wetgevend werk. Op het 
vlak van de Noordzee is dat niet altijd evident, zeker niet met de 
huidige bevoegdheidsverdeling die ook voor een stuk in Vlaanderen 
ligt.

Mensen, die op de Noordzee aan pleziervaart doen, klagen over 
regels die bij ons gelden, terwijl deze in de buurlanden niet worden 
opgelegd. Hier moet men extra bemanning en een extra schipper aan 
boord hebben. Als men wilt uitvaren met mensen die willen hengelen, 
dan doet men dat meestal onder Nederlandse vlag omdat het daar 
veel soepeler verloopt. Het kan toch niet de bedoeling zijn om de 
wetgeving op de pleziervaart zodanig toe te passen dat nagenoeg 
niets meer mogelijk is, terwijl het een paar kilometer verder wel kan? 
Het kan niet dat een Belgische schipper aan andere voorwaarden 
moet voldoen dan zijn Nederlandse collega. Als u bij de 
Rederscentrale langs bent geweest, zal men u daar ongetwijfeld ook 
dat verhaal hebben gedaan.

Ik leg dan ook enige druk op uw schouders, mijnheer de 
staatssecretaris, om hierin verandering te brengen. Ik meen dat u ter 
zake overleg zult moeten plegen met uw collega Bellot die bevoegd is 
voor de binnenwateren. Pleziervaart gebeurt immers zowel op de 
binnenwateren als op de Noodzee. Hebt u daarover al overleg 
gepleegd? Kunt u meer uitleg geven over uw doelstellingen in dit 
dossier? Welke initiatieven zult u op korte termijn nemen?

03.01  Daphné Dumery (N-VA): 
Les plaisanciers qui naviguent en 
mer du Nord se plaignent de 
règles appliquées en Belgique, 
mais pas dans les pays voisins. 
Certains contournent le problème 
en naviguant sous pavillon 
néerlandais. J’imagine que ces 
aberrations ont été évoquées lors 
de la visite du secrétaire d’État à la 
Rederscentrale.

La réglementation belge est bien 
trop sévère et j’espère que le 
secrétaire d’État l’assouplira. Il 
devra pour ce faire se concerter 
avec son collègue M. Bellot, com-
pétent pour la navigation 
intérieure. 

Quels sont les projets et le calen-
drier du secrétaire d’État dans ce 
domaine?

03.02 Staatssecretaris Philippe De Backer: Mevrouw de voorzitter, 
mevrouw Dumery, ik heb nogal brede schouders die er tijdens de 
vakantie niet kleiner op zijn geworden door het lekkere eten.

Ik deel uw mening dat de wetgeving effectief aan herziening toe is. 
Heel wat bepalingen, die te maken hebben met de pleziervaart, zijn 
voor een groot stuk versnipperd of verouderd. Ik meen dat wij er voor 
de Belgische pleziervaarders alles aan moeten doen om die 
wetgeving duidelijker en transparanter te maken. Wij moeten daarbij 
oog hebben voor een goede balans tussen, enerzijds, de veiligheid 
en, anderzijds, het genieten van het pleziervaartuig.

Op dit moment zijn wij in een aantal werkgroepen van het Federaal 
Overlegplatform Pleziervaart aan het bekijken hoe wij een aantal 
elementen kunnen aanpakken. Het belangrijkste element vormt de 
brevettering want daar zitten de grootste verschillen met onze 

03.02  Philippe De Backer, 
secrétaire d'État: La législation a 
effectivement besoin d’un lifting. 
De nombreuses dispositions relati-
ves à la navigation de plaisance 
sont dépassées. Je suis convaincu 
que sécurité et plaisir sont 
parfaitement conciliables.

Nous étudions actuellement dans 
plusieurs groupes de travail de la 
plateforme de concertation fédé-
rale Navigation de plaisance com-
ment faire évoluer la réglemen-
tation en matière de brevet par 
exemple. Je préconise des 
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buurlanden. Wij moeten nadenken over een brevet dat min of meer 
analoog is met dat voor de binnenwateren. Dit lijkt mij een 
aanvaardbare veiligheidsoplossing omdat ik ook geen zin heb om 
daar heel extreem en heel ver in te gaan. Het moeten immers geen 
kapiteins ter lange omvaart worden! Ik meen dat wij daar een goede 
balans moeten vinden.

Vervolgens is ook de uitrusting zeer belangrijk. Het KB in dat verband 
dateert van 1966. Ik veronderstel dat er op technologisch vlak 
ondertussen een en ander is veranderd. Ik denk niet dat men in 1966 
over ledverlichting beschikte. Ik denk ook aan de vuurpijl en 
dergelijke. Wij moeten nagaan hoe de uitrusting kan worden 
aangepast aan de huidige beschikbare technologie, die veel beter is 
en meer haalbaar is voor de pleziervaarders.

Een derde belangrijk punt is de registratie en op dat vlak ben ik aan 
het nagaan of wij de vlaggenbrief die onze Belgische vaartuigen 
moeten hebben niet kunnen vervangen door een immatriculatie, zoals 
voor de binnenwateren. Alzo zou er één document zijn waarmee men 
zowel op de binnenwateren als op de Noordzee actief kan zijn.

Dat zijn een aantal zaken die vandaag in het federaal overlegplatform 
worden besproken.

Bijkomend is er de problematiek van de commerciële pleziervaart. 
Voor degenen die vaartuigen verhuren of mensen meenemen is de 
verplichting volgens mij groter omdat men met het leven en de 
veiligheid van anderen omgaat. Wij gaan na hoe wij daar, zowel in lijn 
met AMO als met de andere wetgeving in de ons omringende landen, 
tot een goede oplossing kunnen komen.

Het is de bedoeling om een publieksconsultatie te beginnen in het 
eerste kwartaal van volgend jaar, om dan een voorstel te hebben dat 
openstaat voor commentaar en bijsturingen. Het is de bedoeling om 
een nieuw KB te maken, veel eenvoudiger, veel transparanter en veel 
meer gericht op veiligheid, maar volledig in balans met het feit dat 
mensen hun pleziervaartuig ook graag willen gebruiken. Het is niet de 
bedoeling dat havens blijven vol liggen. Het is de bedoeling dat 
mensen, als het goed weer is, op een veilige manier kunnen uitvaren 
met hun familie en vrienden en ervan kunnen genieten.

dispositions comparables à celles 
requises pour l’obtention du brevet 
pour la navigation sur les eaux 
intérieures.

De même, l’arrêté royal de 1966 
relatif à l'équipement des bâti-
ments de plaisance est dépassé et 
n’est plus adapté aux évolutions 
technologiques. 

Vient ensuite la question de l’enre-
gistrement. J’étudie la possibilité 
de remplacer la lettre de pavillon 
dont doivent être munis les 
bateaux de plaisance belges pour 
naviguer en mer par une immatri-
culation. Un document unique 
ouvrirait la possibilité de naviguer 
sur les eaux intérieures et en mer 
du Nord.

La navigation de plaisance 
commerciale pose un autre 
problème: il est logique de 
soumettre l’armateur qui loue des 
bateaux ou transporte des pas-
sagers à des règles plus sévères, 
car il est responsable de la 
sécurité de tiers. Nous cherchons 
une solution compatible avec les 
dispositions appliquées dans 
d’autres pays.

Au terme d’une consultation au 
cours du premier trimestre de 
l’année prochaine, nous avons 
l’intention de présenter un projet 
d’arrêté royal qui pourra encore 
être amendé. L’objectif consiste à 
permettre au propriétaire d’un 
bateau de plaisance de pratiquer 
pleinement son sport préféré en 
toute sécurité.

03.03  Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank 
u voor uw toelichting.

Een van de struikelblokken is toch de internationale wetgeving. Een 
KB opstellen dat in overeenstemming is met de internationale 
wetgeving zal niet evident zijn. Ik heb dit dossier proberen te 
doorgronden. Het is niet evident. Als ik hoor wat er precies nodig is, is 
dat het onderscheid tussen 500 ton en 200 ton, dus de grootte van het 
schip. Wij zien dat de internationale wetgeving zich vooral baseert op 
+500 ton. Iemand met een kleiner bootje moet voldoen aan vereisten 
die eigenlijk absurd zijn voor zo’n klein schip. Als wij al iets zouden 
kunnen doen dat op korte termijn haalbaar is, dan is het om iets te 
realiseren met betrekking tot dat onderscheid.

03.03  Daphné Dumery (N-VA): 
L’élaboration d’un arrêté royal qui 
soit conforme à la législation 
internationale n’ira pas de soi. 
N’est-il pas insensé d’imposer aux 
propriétaires d’un bateau de 
modeste taille les règles inter-
nationales rigoureuses qui 
s’appliquent aux navires de plus 
de 500 tonnes? L’opération risque 
de prendre beaucoup de temps si 
des négociations doivent être 
menées avec nos voisins sur de 



CRIV 54 COM 487 13/09/2016

KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE 2015 2016 CHAMBRE-3E SESSION DE LA  54E LEGISLATURE

7

Voor het overige zullen wij in deze legislatuur waarschijnlijk struikelen 
over adviezen van hogerhand. De uitrusting is het minste probleem. 
Als men voor de internationale verdragen moet beginnen te 
onderhandelen met de buurlanden, dan zijn wij vertrokken voor een 
lange tijd. De pleziervaart is daar niet mee gediend. Het onderscheid 
tussen de kleine en de grote schepen moet op korte termijn toch te 
realiseren zijn.

tels accords internationaux. 
Essayons dès lors d’ancrer dans la 
législation la distinction entre les 
petits bateaux et les grands 
navires.

La présidente: La dernière réforme relative à la navigation intérieure 
a modifié la répartition des compétences et donc vos pouvoirs 
d'action. Cela complique-t-il les choses ou s'agit-il de registres 
différents?

De voorzitter: Bij de jongste 
hervorming van de binnenvaart 
werden de bevoegdheden her-
schikt. Bemoeilijkt dat een en 
ander?

03.04  Philippe De Backer, secrétaire d'État: Non, nous avons 
toujours pu collaborer lorsque les compétences n'étaient pas 
exclusivement fédérales. Nous avons déjà établi de bonnes relations 
avec les différents niveaux régionaux. Tous les stakeholders sont 
toujours impliqués, y compris les différentes Régions.

03.04  Staatssecretaris Philippe 
De Backer: Neen, we werken zo 
nodig nog steeds samen met de 
Gewesten.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

La présidente: La question n° 12480 de M. Gilles Foret est reportée.

Vraag nr. 13280 van mevrouw Dumery wordt omgezet in een 
schriftelijke vraag.

De voorzitter: Vraag nr. 12480 
van de heer Foret wordt uitgesteld. 
La question n° 13280 de 
Mme Dumery est transformée en 
question écrite.

04 Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, 
Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over 
"plastic in de Noordzee" (nr. 13470)
04 Question de Mme Anne Dedry au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection 
de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
sur "les déchets plastiques en mer du Nord" (n° 13470)

04.01  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, elk 
jaar komt er meer dan 12 miljoen ton plastic afval bij in zeeën en 
oceanen wereldwijd. Een belangrijker cijfer is dat 80 % van het plastic 
in zee een oorsprong heeft van op het land en 20 % afkomstig is van 
zeegebonden activiteiten.

Bij de voorstelling van uw beleidsnota zei u een actieplan te zullen 
uitwerken, wat u nog hebt bevestigd en bekrachtigd op een 
persconferentie begin september. Dat is alvast positief. U gaf toen 
aan dat er jaarlijks maar liefst 20 000 ton afval in de Noordzee wordt 
gedumpt. Dat brengt uiteraard de fauna en flora van de Noordzee 
schade toe, met het gevaar van een verstoring van het ecologische 
evenwicht.

De grootste bron van plasticvervuiling op zee is afkomstig van 
zwerfvuil op het land en is dus vermijdbaar. Uiteraard zal daarvoor 
ook goede samenwerking nodig zijn met de Gewesten, die 
verantwoordelijk zijn voor de aanpak van afvalinzameling en 
verwerking op het land. Ook op het federale niveau kan er echter een 
aantal maatregelen worden genomen, wat dan weer vooral te maken 
heeft met de implementatie van de Europese kaderrichtlijn inzake 
mariene strategie.

04.01  Anne Dedry (Ecolo-
Groen): Chaque année, plus de 
12 millions de tonnes de déchets 
plastiques aboutissent dans les 
mers et les océans du monde 
entier. Parmi ces déchets, 80 % 
proviennent des continents et 
20 % des activités maritimes.

Le secrétaire d’État a annoncé 
qu’il élaborerait un plan d’action 
pour lutter contre le déversement 
annuel de quelque 20 000 tonnes 
de déchets en mer du Nord. 

Quels objectifs concrets le secré-
taire d’État entend-il atteindre? 
Quels blue deals souhaite-t-il 
mettre en place au cours des 
prochaines années? Quelles 
quantités de déchets ont déjà été 
repêchées en mer du Nord grâce 
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Behalve het financiële kostenplaatje van dat afval, zullen de oceanen 
bij ongewijzigde situatie op de duur meer plastic dan vis bevatten. Ik 
geef een hallucinant cijfer. Uit een rapport blijkt dat in 2014 de 
verhouding tussen plastic en vis 1 tegenover 5 was. In 2015 evolueert 
dat naar 1 tegenover 3. We zouden op een 1/1-verhouding komen in 
2050, wat schrikbarend is als cijfer. Er moet dus een belangrijke 
ommekeer komen. U hebt zelf gezegd dat u een aantal blue deals op 
poten wilt zetten. Ik zal die hier niet allemaal opsommen want die 
staan in de schriftelijke voorbereiding van mijn vraag.

Ik ga over tot de vragen.

Ten eerste. Hebt u concrete doelstellingen die u wilt bereiken wat 
betreft de hoeveelheid plastic in de Noordzee? Met andere woorden, 
hoeveel ton tegen wanneer? 

Ten tweede, kunt u mij een overzicht geven van de blue deals die u 
de komende jaren zal uitwerken, om de hoeveelheid plastic in de 
Noordzee terug te dringen?

Ten derde, kunt u mij een overzicht geven van de hoeveelheid afval 
die door het project Fishing for Litter  in het verleden uit de Noordzee 
werd opgevist?

Ten vierde, hoe zal u de afvalstromen (80 % – 20 %) in kaart 
brengen?

Ten vijfde, 80 % van alle plasticstromen komt van het land. Welke 
samenwerkingsverbanden bent u met de Gewesten al aangegaan of 
zal u met hen aangaan, om uw doelstellingen te bereiken?

Ten zesde, logischerwijze komt dan 20 % van de stromen vanuit zee. 
Is het voor u al duidelijk vanwaar ze juist komen en hoe ze in kaart 
kunnen worden gebracht? Hebt u ze misschien al in kaart gebracht?

De belangrijkste vraag is de volgende: hoe zal u die afvalstromen 
doen afnemen en stopzetten?

au projet Fishing for Litter? 
Comment le secrétaire d’État 
répertoriera-t-il les flux de 
déchets? Quels partenariats 
établira-t-on avec les Régions? 
Comment trace-t-on les déchets 
provenant des activités mariti-mes 
et quelles mesures prend-on pour 
lutter contre ce phénomène?

04.02 Staatssecretaris Philippe De Backer: Mevrouw de voorzitter, 
mevrouw Dedry, u stelde een goede vraag.

Het betreft een problematiek die mij heel na aan het hart ligt. Wij 
moeten daarvan een gemeenschappelijke doelstelling maken, ook 
met de parlementsleden, die het idee genegen zijn. Ik ben bevoegd 
voor het beheer en de monitoring van het mariene milieu op de 
Noordzee. Dat is mijn taak.

Wij moeten bij het laagste niveau beginnen. Dat betekent dat wij in de 
eerste plaats moeten sensibiliseren. Het probleem staat immers nog 
altijd niet hoog genoeg op de agenda. Nog heel veel mensen zijn van 
mening dat de Noordzee een grijze soep is, waarop niet veel gebeurt 
en waarin er niet veel leven is. Dat is echter niet waar. Ik ben dit 
weekend nog in Nieuwpoort geweest, waar een heel groot project op 
poten is gezet, om bijvoorbeeld oude visnetten uit de Noordzee te 
halen en daardoor marien leven te zien terugkomen.

U hebt gelijk wanneer u stelt dat een deel van de problematiek op zee 
begint. Een groot deel begint echter op het land. Ook daar is 

04.02  Philippe De Backer, 
secrétaire d'État: Je suis particuliè-
rement sensible au problème. La 
gestion et la surveillance du milieu 
marin de la mer du Nord font 
partie de mes attributions. Il faut 
tout d’abord miser sur la sensibi-
lisation. En effet, le problème n’est 
pas encore suffisamment consi-
déré comme une priorité.

Le week-end dernier j’étais à 
Nieuport où les autorités ont lancé 
un ambitieux projet de récupé-
ration en mer du Nord de vieux 
filets de pêche pour permettre 
ainsi la restauration de la vie 
marine.

Mais la sensibilisation est égale-
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sensibilisering nodig. Deze week was er in Antwerpen het project “Ten 
minutes a day”. Dat houdt in dat wordt gevraagd tien minuten per dag 
restafval en zwerfvuil op te ruimen. Dat zijn allemaal afvalresten die 
niet in de Noordzee belanden. Uiteindelijk komt alle restafval immers 
in de Noordzee terecht.

Sensibiliseren en de problematiek hoger op de agenda te krijgen in 
Vlaanderen, in België maar ook in Europa, moet dus de eerste 
doelstelling van ons allen zijn. Het gaat immers om een internationaal 
probleem. Het is niet beperkt tot onze Belgische kust of onze 
Belgische Noordzee alleen. Het gaat over een wereldwijd stijgende 
productie van plastics. Vandaag gaat het om ongeveer 300 miljoen 
ton. In het verleden, met name in de jaren 50, was dat 1 miljoen ton. 
Dat is dus nu maal 300. Alle afval komt immers uiteindelijk in het 
water terecht.

Bijkomend moeten wij ons ervan bewust worden dat het niet alleen 
gaat over grote plastic zakken, visnetten en dergelijke zaken, maar 
ook over microplastics. Dat is een andere problematiek, want de 
microplastics zetten zich soms vast en als vissen die binnenkrijgen, 
dan komen die plastics uiteindelijk op ons bord terecht. We zitten dan 
echt letterlijk in een circulair verhaal en die cirkel moeten wij proberen 
te doorbreken.

Concreet denk ik dat wij eerst werk moeten maken van de oplijsting 
van de vandaag bestaande nationale en internationale acties en 
verschillende programma’s. Zo doel ik op de kaderrichtlijnen over de 
mariene strategie, maar ook over Belgische maatregelen die wij al 
hebben genomen. Na die oplijsting kunnen we bekijken waar we 
prioriteiten leggen.

Voor een stuk heeft het te maken met sensibilisering, bijvoorbeeld in 
jachthavens, het voorkomen van lozingen bij de bunkering van 
visserijschepen, maar bijvoorbeeld ook vissers erbij helpen om hun 
afval aan land te brengen en niet meer op zee te storten.

Daarnaast denk ik dat wij meer moeten investeren in onderzoek. 
Daartoe is er samenwerking nodig met de partners op het terrein en 
voor een stuk ook met de regio’s. Het onderzoek naar die 
problematiek moet verbeterd worden, want vandaag beschikken wij 
over te weinig data. U hebt mij onder andere gevraagd naar de KPI’s, 
naar welke doelstellingen wij willen bereiken. Welnu, we moeten eerst 
de grootte van het probleem in kaart brengen en weten waar het 
vandaan komt, vooraleer we kunnen zeggen waar en hoe er het best 
ingegrepen kan worden op de meest efficiënte manier. In eerste 
instantie bekijken wij dus wat er al bestaat en dat zullen wij proberen 
te versterken, onder andere door die acties en programma’s beter op 
elkaar af te stemmen.

De blue deals dienen er natuurlijk toe om elke keer de stakeholders
en de verschillende overheden rond de tafel te krijgen. Ik hoop dat wij 
nog dit jaar enkele zaken kunnen presenteren. Wij hebben al enkele 
deals gemaakt. Zo hebben we alle gebruikers van onze Noordzee 
rond de tafel gebracht om ervoor te zorgen dat de bewustwording 
stijgt en om te bespreken hoe we, soms met kleine praktische dingen, 
stappen vooruit kunnen zetten. De verschillende overheidsniveaus 
zijn daarbij betrokken. Wij hebben contact gehad met de Vlaamse 
overheid, met het provinciebestuur van West-Vlaanderen, met de 

ment indispensable sur la terre 
ferme. Anvers a développé cette 
semaine un projet intitulé Ten 
minutes a day qui propose de 
consacrer chaque jour dix minutes 
à la collecte de déchets résiduels 
et de détritus. Ce sont en tout cas 
des déchets qui ne seront pas 
déversés en mer du Nord.

Il s’agit d’un problème mondial. La 
production mondiale de plastique 
ne cesse de croître. Elle atteint 
aujourd’hui environ 300 millions de 
tonnes, alors qu’elle n’était que 
d’un million de tonnes dans les 
années cinquante du siècle 
dernier.

Le problème ne concerne pas 
uniquement les grands sacs en 
plastique et les filets de pêche, 
mais aussi les microplastiques. 
Nous devons tenter de rompre ce 
cercle.

Avant toute chose, nous devons 
dresser la liste des actions 
nationales et internationales qui 
existent déjà. Ensuite, nous 
pourrons déterminer nos priorités. 

Il s’agit en partie de sensibiliser, 
notamment dans les ports de 
plaisance, à la prévention de rejets 
lors du soutage des navires de 
pêche, mais aussi d’aider les 
pêcheurs à ramener leurs déchets 
à terre, par exemple. 

Nous devons par ailleurs investir 
davantage dans la recherche, car 
nous disposons aujourd’hui de 
trop peu de données. 

Concernant les blue deals, 
j’espère pouvoir présenter quel-
ques éléments cette année 
encore. Nous avons déjà conclu 
quelques accords. Nous avons 
réuni tous les utilisateurs de la mer 
du Nord autour de la table pour 
débattre de la manière dont nous 
pouvons progresser, parfois au 
travers de détails pratiques. Les 
différents niveaux de pouvoir sont 
naturellement impliqués dans ces 
discussions.
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verschillende kustburgemeesters en bestuurders. Zij moeten het 
engagement aangaan om mee in dat verhaal te stappen.

Het gaat onder andere om het verhaal van Fishing for Litter. Daarin 
hebben wij heel duidelijk de geboekte resultaten gezien. Het project is 
echter stilgevallen door problemen bij de SDVO. Wij moeten daarom 
bekijken hoe we ook ngo’s en andere partners opnieuw en beter 
kunnen betrekken bij onze projecten. Tegen het einde van dit jaar 
zouden wij het project Fishing for Litter nieuw leven moeten inblazen.

Wij hebben ook een discussie gevoerd met de Belgian Science Policy 
Office (BELSPO) om te kijken of wij een assessment kunnen maken 
van deze problematiek. Wij willen bekijken hoe wij beter 
wetenschappelijk onderbouwde cijfers kunnen krijgen.

Last but not least, is er het feit dat België deze problematiek echt wel 
op de Europese agenda wil krijgen. U verwees daar daarstraks naar. 
Ik heb vorige week een toespraak gegeven in het Europees 
Parlement om mijn ex-collega’s, de Europese parlementsleden, ervan 
te overtuigen dat dit onderwerp hoger op de politieke agenda moet 
komen. Wanneer het gaat over milieu, over transport, over visserij, 
moeten de verschillende commissies zich bewust zijn van de 
problematiek van microplastics op zee en van de algemene vervuiling.

Ik hoop hiermee een algemeen kader geschetst te hebben van onze 
aanpak, en ook al wat concrete maatregelen aangeduid te hebben die 
een antwoord bieden op uw vraag.

Quant au projet Fishing for Litter, 
nous avons constaté des résultats 
significatifs, mais le projet a été 
interrompu en raison de problè-
mes rencontrés par la Fondation 
pour le développement durable de 
la pêche. Nous devons trouver le 
moyen d’impliquer à nouveau des 
ONG et d’autres partenaires et de 
mieux les intégrer. Nous voudrions 
relancer le projet d’ici fin 2016. 

Nous avons également mené une 
discussion à ce sujet avec le 
Belgian Science Policy Office, au 
cours de laquelle nous avons 
examiné la possibilité de réaliser 
une évaluation de la situation. En 
effet, nous avons besoin de 
chiffres scientifiquement fondés.

La Belgique souhaite inscrire ce 
problème à l'agenda européen. La 
semaine dernière, j’ai d’ailleurs 
prononcé un discours en ce sens 
devant le Parlement européen.

04.03  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Dank u, mijnheer de 
staatssecretaris.

Mijn vragen naar concrete acties komen blijkbaar nog een beetje te 
vroeg. U maakt mij immers duidelijk dat u in de fase zit van onderzoek 
en sensibilisering, enzovoort.

Op de persconferentie in september hebt u aangekondigd dat u dit 
probleem met daadkracht zou aanpakken. Mijn vraag is dus: welk 
budget, welke middelen hebt u op dit moment ter beschikking voor de 
sensibilisering, voor de oplijsting en voor het onderzoek? Dat is mij 
toch nog niet duidelijk.

04.03  Anne Dedry (Ecolo-
Groen): Nous en sommes donc au 
stade de la recherche et de la 
sensibilisation. Le secrétaire d’État 
n’a pas spécifié clairement de quel 
budget il dispose à cet effet.

La présidente: Nous suivrons attentivement l'évolution de ce dossier.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

La réunion publique de commission est levée à 10.45 heures.
De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.45 uur.


