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BIJZONDERE COMMISSIE  
Belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet in België 

naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen 
 

VOORSTEL VAN MOTIE 
 

Motie ingediend door de heren Tanguy Veys en Gerolf Annemans 
 
De Kamer, 
 

gehoord de verslaggeving en de bespreking van de Bijzondere Commissie  
over de veiligheid van het spoorwegennet in België naar aanleiding van het 
dramatisch treinongeval in Buizingen; 
 

neemt kennis van het verslag, de aanbevelingen (nr. DOC 53 0444/0000) van 
de Bijzondere Commissie; 

 
neemt kennis van de rapporten “Spoorwegveiligheid” deel 1 en 2 van het 

Rekenhof, het rapport “Beoordeling van de activiteiten van de nationale 
veiligheidsinstantie en het nationaal onderzoeksorgaan in België” van het Europees 
Spoorwegagentschap (ERA), de twee rapporten “Spoorwegveiligheid in België” van 
de experten bij de Bijzondere Commissie Spoorwegveiligheid, de hoorzittingen in de 
Bijzondere Commissie Spoorwegveiligheid; 

 
stelt vast dat verschillende conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere 

Commissie zeer nuttig en zonder meer gewenst zijn; 
 
stelt vast dat de Bijzondere Commissie in haar rapport meent dat ook het 

parlement verantwoordelijkheid draagt inzake het gebrek aan enige verbetering van 
betekenis inzake spoorwegveiligheid tijdens de onderzochte periode (1982-2010), 
ook al werd door de Bijzondere Commissie daar geen onderzoek naar gedaan en 
mag worden aangenomen dat men door “de vis te verdrinken” de aandacht wil 
afleiden van de verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht; 

 
stelt vast dat de Bijzondere Commissie onvoldoende aandacht heeft besteed 

aan de aandachtspunten en conclusies in de aanvullende bijdrage van het Rekenhof 
op vlak van overheidsopdrachten door een analyse en een evaluatie van een aantal 
overheidsopdrachten, in samenhang met de keuzes voor bepaalde technologieën, 
die sinds 1982 werden gegund om de infrastructuur en het rollend materieel uit te 
rusten met automatische treinbeveiligingssystemen; 

 
stelt niettemin vast dat er in het verslag geen conclusies zijn weerhouden die 

er op wijzen dat al degenen die via de participatie aan de uitvoerende macht, 
ministers en staatssecretarissen minstens de politieke en alleszins een groot deel 
van de morele verantwoordelijkheid hebben gedragen en dragen, voor de gevolgen 
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van de beslissingen die zij decennia lang hebben genomen of verzuimd hebben te 
nemen, in verband met de niet-invoering of de veel te trage invoering of de verkeerde 
invoering van systemen die de veiligheid op het spoor hadden moeten waarborgen 
en nu nog steeds niet waarborgen. Het valt dan ook bijzonder te betreuren dat geen 
enkele van de gehoorde leden van NMBS-top, de politiek verantwoordelijken en 
erkende vakbonden hebben toegegeven dat zij op vlak van spoorwegveiligheid tekort 
zijn geschoten; 
 

stelt vast dat door de politisering van de top van de NMBS en de raden van 
bestuur, de competentie manifest ondergeschikt was aan de partijkaart. De politieke 
achtergrond van de top van de NMBS en de raden van bestuur, met de klassieke 
stoelencarrousel telkens na een nieuwe regering, maakte dat inzake veiligheid, op 
vlak van continuïteit van het beleid en op vlak van opvolging van de genomen 
beslissingen, de politieke verantwoordelijken en de NMBS-toplui nooit hun 
verantwoordelijkheid moesten opnemen. De politiek verantwoordelijken en de 
NMBS-toplui bleven inzake veiligheid achter de feiten aanhollen en het kwam nooit 
tot een kantelmoment of catharsis.  Ook de erkende vakbonden hebben veiligheid, 
nochtans een van hun voornaamste ontstaansredenen en doelstellingen, nooit 
prioritair op de NMBS-agenda gezet; 
 

stelt vast dat de keuze voor TBL1+ een verkeerde beslissing is. TBL1+ is 
verouderd, is niet erkend en dus niet aan derden oplegbaar (niet interoperabel) en is 
op vlak van veiligheid niet waterdicht. Ook met dit systeem blijven immers 
seinoverschrijdingen mogelijk. Bovendien is TBL1+ op vlak van hard- en software 
geen tussenstap naar ETCS. TBL1+ is dus een verspilling van tijd en geld, ten koste 
van de veiligheid; 
 

stelt vast dat er nog steeds geen onafhankelijke onderzoeksinstantie was en is 
zoals in Nederland: de “Onderzoeksraad Voor Veiligheid”. Deze doet onafhankelijk 
onderzoek naar oorzaken of vermoedelijke oorzaken van “voorvallen”, brengt de 
leerpunten uit het onderzoek in kaart, doet aanbevelingen voor verbetering van de 
veiligheid aan verantwoordelijke partijen zoals overheden, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties en houdt de opvolging van aanbevelingen bij. De 
Onderzoeksraad is een bij wet ingesteld zelfstandig bestuursorgaan en de Raad is 
bevoegd voorvallen te onderzoeken op alle denkbare terreinen zoals bijv. luchtvaart, 
scheepvaart, railverkeer, wegverkeer, defensie, gezondheid van mens en dier, 
industrie, buisleidingen en netwerken, bouw en dienstverlening, water en 
crisisbeheersing & hulpverlening… 
 

voegt volgende aanbevelingen toe: 
 
- het huidige beleid om volledig in te zetten op het veiligheidssysteem TBL1+ als 
tussenstap naar ETCS dient te worden stopgezet.  Er worden prioritair middelen 
ingezet voor de snelle en volledige realisatie van het meest moderne en meest 
veilige systeem: ETCS; 
 
- de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS) dient prioritair 
voldoende middelen en een eigen aantrekkelijk personeelsstatuut te krijgen waarbij 
alle banden met de NMBS-onderdelen voor het volledige personeelsbestand binnen 
het jaar worden doorgeknipt, hetgeen de nodige onafhankelijkheid en voldoende 
gekwalificeerd personeel moet waarborgen; 
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- er dient een onafhankelijke onderzoeksinstantie naar Nederlands model te worden 
opgericht; 
 
- er dient in elk directiecomité van NMBS, NMBS-Holding en Infrabel één persoon te 
worden belast met de specifieke verantwoordelijkheid van alle aspecten van de 
spoorwegveiligheid en de creatie van een veiligheidscultuur; 
 
- er dient onderzocht te worden op welke wijze de raden van bestuur van NMBS, 
NMBS-Holding en Infrabel kunnen bevolkt worden met bestuurders die een grondige 
technische kennis hebben van de problematiek; 
 
- er dient meer werk gemaakt te worden van een betere begeleiding en opvolging 
van de nabestaanden en slachtoffers van treinongevallen. 
 
 
 
 
 
Tanguy Veys     Gerolf Annemans 
Vast Lid Bijzondere commissie  Plaatsvervanger Bijzondere Commissie 
Spoorwegveiligheid    Spoorwegveiligheid 


