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Schriftelijke vraag nr. 233 dd. 9
volksvertegenwoordiger Luk VAN BIESEN.

maart 2005, gesteld door

Inning verkeersboetes - Aantal flitspalen.

De aangelegenheid van de verkeersboetes en flitspalen blijft de publieke opinie
beheersen.

1. Welke bedragen aan verkeersboetes werden er in de burgerlijke jaren 2002, 2003
en 2004 geïnd in de drie onderscheiden regio's van het land?
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2. Hoeveel flitspalen staan er opgesteld in de drie onderscheiden regio's van het

land?

3. Hoeveel flitspalen zijn er actief in de drie onderscheiden regio's van het land?

*

* *

Antwoord Réponse
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1. Deze subvraag behoort tot de
bevoegdheid van de minister van
Financiën, aan wie u deze
parlementaire vraag eveneens hebt
overgemaakt.

1. Cette matière relève de la compétence
du ministre des Finances auquel vous
avez également transmis la présente
question parlementaire.
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2. Vlaanderen telt 1000 flitspalen die op 12.
512 verschillende plaatsen zijn
geïnstalleerd, terwijl in Wallonië 29
flitspalen op 16 sites zijn geplaatst. In
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn
momenteel drie flitspalen geplaatst, en
er zullen binnen de drie jaar 90
flitspalen worden opgesteld.

La Flandre compte 1000 radars
automatiques installés sur 512 sites. En
Wallonie, 29 boîtiers ont été installés
sur 16 sites. Dans la Région de
Bruxelles-Capitale, 3 radars ont déjà
été installés et 90 autres seront
.installés dans un délai de 3 ans.

3. In Wallonië is de werking van de
1

3. En Wallonie, la mise en service des
flitspalen momenteel tijdelijk radars est temporairement reportée



opgeschort, totdat aan een probleem
van homologatie is verholpen.

Ook in Brussel is er momenteel geen
enkele camera actief. Op een
tijdspanne van drie jaar zullen evenwel
30 camera's in de 90 bovenvermelde
flitspalen worden geïnstalleerd. Een
eerste fase van dit driejarig project zal
einde 2005 beëindigd worden, waarbij
10 camera's in 30 flitspalen zullen
geplaatst zijn.

Hoeveel flitspalen er in Vlaanderen
actief zijn, is mij helaas niet bekend.

r Tot slot wens ik nog op te merken dat
de indienststelling van flitspalen
afhangt van de protocollen die de
federale politie, het parket en het
betrokken gewest zullen af~luiten. Het
plaatsen van flitspalen is immers geen
federale maar wel een regionale
bevoegdheid.

jusqu'à ce qu'un
d'homologation soit résolu.

problème

De même, à Bruxelles, aucune caméra
ne fonctionne actuellement. Dans les
trois prochaines années, 30 caméras
seront installées dans les 90 radars
susmentionnés. La première phase de
ce projet triennal, à savoir le placement
de 10 caméras dans 30 radars, sera
terminée fin 2005.

J'ignore hélas le nombre de radars
automatiques qui sont actifs en
Flandre.

Enfin, je souhaite encore souligner que
la mise en service de radars
automatiques dépend de la conclusion
de protocoles entre la police fédérale,
le parquet et la Région concernée. Le
placement de radars automatiques est
d'ailleurs une compétence régionale et
non fédérale.

De Minister van Mobiliteit,
Le Ministre de la Mobilité
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Renaat LANDUYT


