De heer Tanguy Veys aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar de treinramp in
Buizingen" (nr. 21108)
22.01 Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, wij herinneren u er geregeld aan dat op
15 februari 2010 in Buizingen bij Halle 19 doden en 170 gewonden vielen bij een treinongeval.
Ik heb u hierover op diverse gelegenheden ondervraagd, tijdens de commissie voor de Justitie van
15 februari 2012, van 30 januari 2013 als van 15 mei 2013. Bij de vorige keer stelde u het volgende:
"Het dossier Buizingen is momenteel nog in onderzoek bij de betrokken onderzoeksrechter. In
februari 2012 werd het eerste deel van het deskundigenverslag ingediend. Het tweede deel wordt
verwacht in september 2013.” Wij zijn ondertussen al december 2013.
“Mogelijk zal dan nog een bijkomende opdracht worden gegeven aan de deskundigen. Momenteel zijn
er nog vijf opdrachten/kantschriften van de onderzoeksrechter aan de politiediensten en deskundigen
in uitvoering. Die kantschriften werden uitgeschreven op 15 maart. Nog steeds doet het parket van
Brussel bij de onderzoeksrechter geregeld navraag voor de stand van zaken en de evolutie van het
onderzoek, zopas nog op 29 april 2013".
Mevrouw de minister, het tweede deel van het rapport werd al in het vooruitzicht gesteld voor
september 2013. Het volledige dossier laat uiteraard ook nog op zich wachten. Ik trek zeker niet in
twijfel dat het onderzoek deskundig en grondig moet gebeuren, maar zowel voor de nabestaanden als
de NMBS en de betrokken diensten is het volgens mij op dit moment niet meer behoorlijk dat het
dossier nog steeds aansleept.
Bent u van oordeel dat het gerecht correct en vlot zijn werk doet? Wanneer mogen wij resultaten
verwachten? Hebt u extra maatregelen genomen? Zo ja, welke?
22.02 Minister Annemie Turtelboom: Het dossier betreffende het treinongeval te Buizingen is nog
steeds in onderzoek bij de onderzoeksrechter te Brussel.
Het college van experts bestaande uit 5 professoren dat werd aangesteld om het treinongeval volledig
te onderzoeken, heeft het eerste deel van zijn deskundigenverslag ingediend. Het tweede deel is
thans in de maak. De indiening ervan is gepland tegen het begin van volgend jaar.
Het parket heeft samen met de dienst Slachtofferonthaal op geregelde tijdstippen
contactvergaderingen met slachtoffers van het treinongeval. Voor de volgende vergaderingen met
slachtoffers begin 2014 wordt gewacht op de indiening van het definitieve deskundigenverslag.
Twee parketmagistraten, onder meer belast met het dossier-Buizingen, werden benoemd in andere
functies, respectievelijk te Bergen en te Brussel. Zij werden echter onmiddellijk vervangen door twee
andere leden van het openbaar ministerie.
22.03 Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, dank u voor uw antwoord. Ik blijf er mijn
ontgoocheling over uiten dat het zo lang aansleept. Voor een rapport dat tegen september 2013 in het
vooruitzicht werd gesteld, spreken we nu over begin 2014. U stelt dat het definitieve
deskundigenrapport dan ook bekend zal zijn en via Slachtofferhulp aan de slachtoffers en
nabestaanden zal worden gecommuniceerd, maar dat is slechts logisch. Ook vanuit de slachtoffers en
de nabestaanden wordt aangedrongen op duidelijkheid in het dossier. Ik hoop dat de verwijzing naar
begin 2014 niet neerkomt op een verwijzing naar de Griekse kalender.
Het incident is gesloten.

