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De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Vorige week werd een passagier van een taxi 

in de buurt van het Zuidstation door een kogel getroffen. Het incident was een triest dieptepunt in 

de strijd tussen rivaliserende taxibendes.  

De gemeente Sint-Gillis besliste daarop dat illegale taxi's tot 17 maart niet mogen opereren in de 

buurt van het Zuidstation tussen 6.00 en 23 uur.  

Dat lijkt mij een vrij surrealistische maatregel, want het betekent dat illegale taxi's wel mogen 

opereren tussen 23 en 6 uur en dat ze volledig operationeel mogen zijn na 17 maart. Dat lijkt me een 

bijzonder rare manier van werken.  

[137]  

Is de regering op de hoogte van dergelijke gemeentelijke maatregelen en keurt zij die goed? Voert 

ze overleg met de 19 Brusselse gemeenten om de strijd aan te gaan tegen illegaal opererende taxi's? 

Is er overleg met de politiezones?  

Vindt u de maatregel aanvaardbaar of hebt u contact opgenomen met de gemeentelijke 

verantwoordelijken om hen erop te wijzen dat ze een volledig verkeerd signaal geven?  

[139]  

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord.  

De heer Pascal Smet, minister.- Het gaat hierbij niet om klassieke taxi's of om taxi's met een 

licentie uit een ander gewest. Die illegale taxi's aan het Zuidstation zijn minibusjes die het traject 

afleggen tussen Brussel en Parijs. 

De problematiek gaat zelfs nog verder dan het rijden zonder licentie. Het gaat immers ook om 

bendevorming, drugshandel en andere criminele feiten. Sinds het begin van deze legislatuur werd 

hierover intensief contact gevoerd tussen mijn kabinet, de administratie, de politie, het gerecht en de 

gemeenten.  

Omdat de problematiek veel verder reikt dan het niet-respecteren van de taxiwetgeving, is dit in 

eerste instantie een taak van het gerecht en de politie. Uiteraard is het gewest, in zijn rol van 

controlerende overheid, erbij betrokken en verleent het zijn medewerking aan de politiediensten. De 

leiding is wel degelijk in handen van de politie en het gerecht en in zekere mate ook van de 

gemeenten.  
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We verlenen ondersteuning waar we dit kunnen. Tijdens deze regeerperiode zijn er al diverse acties 

ondernomen op het terrein, zoals een gerechtelijk onderzoek, arrestaties en vervolgingen.  

Voor deze specifieke problematiek rond het Zuidstation werd afgesproken dat de bevoegdheid bij 

het politiegerecht ligt en bijgevolg ook bij de gemeenten of bij het hoofd van de politiezone.  

[141]  

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het woord. 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Ik heb geen antwoord gekregen op mijn 

vraag of de hoofdstedelijke regering gecommuniceerd heeft - of dat alsnog zal doen - met de 

gemeente over dat surrealistische, kafkaiaanse initiatief om illegaliteit voor bepaalde uren af te 

keuren, en na bepaalde uren goed te keuren. Op die manier geeft zij een totaal verkeerd signaal.  

De heer Pascal Smet, minister.- Ik zal het navragen.  

[145]  

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. MICHAËL VERBAUWHEDE  

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, DES 

MONUMENTS ET SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, DU TOURISME, DE LA 

FONCTION PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 

PROPRETÉ PUBLIQUE, 

ET À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

concernant "la rémunération des membres du comité de direction de la SRIB". 

[147]  

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER JEF VAN DAMME, 


