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COMMISSION DE LA MOBILITE,
DES ENTREPRISES PUBLIQUES
ET DES INSTITUTIONS
FEDERALES

COMMISSIE VOOR MOBILITEIT,
OVERHEIDSBEDRIJVEN EN
FEDERALE INSTELLINGEN

du

van

MARDI 5 OCTOBRE 2021

DINSDAG 5 OKTOBER 2021

Après-midi

Namiddag

______

______

Le développement des questions et interpellations
commence à 15 h 08. La réunion est présidée par
M. Jean-Marc Delizée.
De behandeling van de vragen en interpellaties
vangt aan om 15.08 uur. De vergadering wordt
voorgezeten door de heer Jean-Marc Delizée.
Les textes figurant en italique dans le Compte
rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la
reproduction exacte des textes déposés par les
auteurs.
De teksten die in cursief zijn opgenomen in het
Integraal Verslag werden niet uitgesproken en
steunen uitsluitend op de tekst die de spreker
heeft ingediend.
01 Actualiteitsdebat over geweld op het spoor
en toegevoegde vragen van
- Frank Troosters aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "De protestactie van het
Securail-personeel" (55020005C)
- Josy Arens aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "De veiligheid van de
spoorwegen in de provincie Luxemburg"
(55020233C)
- Kris Verduyckt aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "Agressie op de trein"
(55020268C)
- Maria Vindevoghel aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "Fietsdiefstallen en vandalisme
in en rond de stations" (55020572C)
- Kim Buyst aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit)
over
"Agressie
tegen
spoormedewerkers" (55020843C)
- Maria Vindevoghel aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit)
over
"Agressie
tegen
het
spoorwegpersoneel" (55021018C)
- Tomas Roggeman aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "De toenemende mate van
agressie tegenover het spoorpersoneel"
(55021193C)
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- Nicolas Parent aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "De veiligheid in de trein"
(55021432C)
- Mélissa Hanus aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit)
over
"Agressie
tegen
spoorwegpersoneel" (55021488C)
01 Débat d'actualité sur la violence sur le rail et
questions jointes de
- Frank Troosters à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "L'action de protestation du
personnel de Securail" (55020005C)
- Josy Arens à Georges Gilkinet (VPM Mobilité)
sur "La sécurité des chemins de fer en province
de Luxembourg" (55020233C)
- Kris Verduyckt à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "Les agressions à bord des trains"
(55020268C)
- Maria Vindevoghel à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "Les vols de vélos et le
vandalisme dans les gares et à proximité de
celles-ci" (55020572C)
- Kim Buyst à Georges Gilkinet (VPM Mobilité)
sur "Les agressions à l'encontre de
collaborateurs de la SNCB" (55020843C)
- Maria Vindevoghel à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "Les agressions contre le
personnel de la SNCB" (55021018C)
- Tomas Roggeman à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "La recrudescence des agressions
à l'encontre du personnel des chemins de fer"
(55021193C)
- Nicolas Parent à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "La sécurité dans les trains"
(55021432C)
- Mélissa Hanus à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "Les agressions contre les
cheminots" (55021488C)
01.01 Frank Troosters (VB): Ik heb de minister
al
meermaals
gewezen
op
het
veiligheidsprobleem bij de spoorwegen. Tijdens de
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voorbije zomervakantie is er ook weer een
explosie van geweld tegen personeel van Securail
geweest, waarbij op tien dagen tijd elf
medewerkers van Securail te maken kregen met
een arbeidsongeval. Op maandag 2 augustus
hebben zij daarom een protestactie gehouden in
het station Brussel-Zuid.
Bent u op de hoogte van het aantal ongevallen
waarvan sprake?
Kunt u een chronologische volgorde van de plaats,
tijdstip, omstandigheden en gevolgen van de
feiten geven?
Welke conclusies worden er aan die incidenten
verbonden?
Welke concrete maatregelen hebt u genomen
naar aanleiding van de zoveelste noodkreet van
het personeel van Securail?
Voor de illegale hongerstakers waren er ministers
bereid om bij een fatale afloop op te stappen. Bent
u hiertoe ook bereid, mocht er zich bij Securail
een fataal geval voordoen?
01.02 Josy Arens (cdH): Monsieur le président,
monsieur le ministre, je suis de nouveau interpellé
par les commissaires divisionnaires de la province
de Luxembourg concernant le rôle de plus en plus
en important qu'ils sont amenés à jouer dans les
problèmes qui sont habituellement du ressort de la
police des chemins de fer (SPC). La disparition de
la SPC Luxembourg est un fait. Il ne s'agit même
plus de la redouter. Depuis ma dernière question
sur le sujet, l'équipe a encore perdu un membre.
Ils ne sont plus que deux pour toute la province de
Luxembourg. Ce défaut de personnel de la police
des chemins de fer en province de Luxembourg a
pour conséquence que les centres d'informations
et de communications 111 de la police font appel
aux zones de police en cas de problèmes sur le
rail.
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la sécurité des voyageurs jouent pleinement leur
rôle. Un partenariat efficace demande une
répartition claire des tâches de chacun. Dès qu'il y
aura plus de clarté sur ce point entre la police
fédérale et la police locale, la coordination avec
Securail en sera facilitée et la sécurité en sera
certainement améliorée. Á côté de ce point
essentiel, j'étudierai d'autres pistes et solutions
complémentaires, comme l'octroi aux zones de
police d'un accès en temps réel aux images des
caméras de surveillance de la SNCB".
Monsieur le ministre, où la coordination avec la
ministre de l'Intérieur en est-elle concernant la
sécurité pour le rail? Avez-vous des retours du
personnel concernant un manque de présence de
la police des chemins de fer sur le rail? Quelles
solutions envisagez-vous de proposer? L'accès
aux images de la SNCB aux zones de police
locale est-elle effective? Pensez-vous financer
une partie des zones locales pour qu'elles
puissent s'occuper des problèmes du chemin de
fer?
De voorzitter:
aanwezig.

De

heer

Verduyckt

is

niet

01.03
Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): We
kennen allemaal wel iemand wiens fiets ooit is
gestolen aan het station. Dat gebeurt vrij
regelmatig. Veel mensen gaan ervan uit dat dit
een risico is en kopen een goedkope fiets, met de
gedachte dat hij misschien gestolen wordt. Dat is
wel een vrij groot probleem, zeker in het kader van
de modal shift. We willen dat de mensen met de
fiets naar het station komen en het is dus
belangrijk dat we iets doen aan dit probleem.

Toutefois, les membres de la zone locale ne sont
pas formés pour intervenir sur les voies car ceci
comporte un risque élevé et une nécessité de
formation et d'obtention de brevets spécifiques. Ils
interviennent quand même à leurs risques et périls
lors de certains faits graves (violences, délits) au
détriment de leurs autres missions et surtout des
missions des zones locales.

Begin september kwam er nog een klacht uit het
station in Ronse. De overdekte fietsenstalling
werd in juni 2020 in gebruik genomen en meteen
toegejuicht omdat ze met een derde werd
verruimd en 186 overdekte plaatsen bood. Nu laat
de fietsenruimte een slordige indruk na, er liggen
kapotte fietsen op de grond die daar maanden
blijven liggen. Niemand voelt zich hier
verantwoordelijk voor. De gebruikers zijn
teleurgesteld. In de vroege uurtjes lijkt de
fietsenstalling op een fietsenkerkhof. Volgens de
lokale politie gebeurt 90 % van de diefstallen in de
gemeente Ronse in de fietsenstalling van de
NMBS. Dat is toch wel een verontrustend cijfer.
Daar moet toch iets aan gedaan worden.

Lors de ma précédente question sur ce sujet, je
vous avais demandé si vous aviez des solutions à
proposer à cette situation. Vous m'aviez répondu
"qu'il fallait tout d'abord que les services affectés à

Heeft de NMBS cijfers over het aantal uit de eigen
fietsenstallingen gestolen fietsen? Zo ja, kunnen
we die krijgen? Indien er geen cijfers zijn, wat is
de tendens volgens de NMBS? Is er een toename
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Ten derde, wij zien ook dat het globale tekort aan
personeel ervoor zorgt dat er meer agressie is.

of een afname?
Heeft de NMBS een plan om het vandalisme en
de diefstal tegen te gaan in de fietsenstallingen?
Hoe ziet dat plan eruit?
De heer De Jonghe, politiecommissaris in Ronse,
zegt contact opgenomen te hebben met Infrabel
om de fietsenstalling te Ronse onder de loep te
nemen. Is Infrabel al ter plekke geweest om de
situatie te analyseren? Welke stappen zal Infrabel
nemen om de veiligheid te verhogen?
Is het de bedoeling dat agenten van Securail ook
surveilleren in de fietsenstallingen van de NMBS?
Hoe ziet u dat zelf?
Welk effect heeft het sluiten van 44
stationsloketten door de NMBS volgens u op het
aantal diefstallen in en rond de treinstations?
Ik heb vorige keer al aangegeven dat de toename
van de agressieproblematiek een maatschappelijk
probleem is. Er is meer onzekerheid en
ongelijkheid, wat ervoor zorgt dat er ook meer
agressie komt, iets waarmee wij niet akkoord
gaan. Voor ons is hoffelijkheid immers ook een
vorm van solidariteit.
Helaas wordt het spoorpersoneel net als de
andere
publieke
functies
steeds
meer
geconfronteerd met die agressie. De voorbije
maanden zijn er verschillende gevallen van
agressie
geweest
bij
zowel
het
spoorwegpersoneel als de mensen van Securail.
Het is duidelijk dat de personeelskaders van zowel
de spoorwegpolitie, die weliswaar niet onder uw
bevoegdheid valt, als van Securail en het NMBSpersoneel ondermaats zijn. Zonder voldoende
personeel op de vloer ontstaat er meer agressie
en vandalisme. Voor ons is dat de kern van het
probleem.
Daarom maak ik enkele opmerkingen. Ten eerste,
wij zien dat bijvoorbeeld de extra opdrachten die
het personeel kreeg tijdens de corona voor
problemen zorgden. Zo was er de problematiek
van de mondmaskers, waarbij het personeel
moest controleren of ze gedragen werden, wat
dikwijls problemen veroorzaakte.
Ten tweede, wij zien dat er een probleem is met
personeelstekort en het schrappen van loketten.
Door het ontbreken van onderstationschefs sluiten
de treinverbindingen bijvoorbeeld minder goed op
elkaar aan.
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Er is voorbije zomer al een brief geweest van de
ACOD Spoor, om u te spreken over de
problematiek en ter zake maatregelen te treffen.
Hebt u de brief van de ACOD effectief ontvangen?
Is die brief al besproken? Wat is uw antwoord op
hun grieven?
Wat is uw visie op de problematiek? Begrijpt u dat
het spoorwegpersoneel op het terrein zich
onveiliger voelt door de personeelsafbouw?
Hoeveel procent van de werkongevallen bij het
spoorwegpersoneel van de NMBS en Securail is
het gevolg van agressie? Wij zouden graag de
cijfers van de voorbije drie jaar krijgen.
De voorzitter: Mevrouw Buyst is verontschuldigd,
zij is nu in de commissie voor het Klimaat en zal
het antwoord achteraf lezen.
01.04 Tomas Roggeman (N-VA): Mijnheer de
minister, geweld bij de spoorwegen is spijtig
genoeg een recurrent fenomeen geworden. Er
gaat bijna geen week voorbij zonder trieste
voorvallen in de treinen en stations. Het gebeurt
zelfs in de werkplaatsen van de NMBS, tot
steekpartijen toe. Het is echt niet om aan te zien.
Ook
deze
zomer
werden
heel
wat
Securailmedewerkers het ziekenhuis in geslagen.
Het loopt stilaan de spuigaten uit.
Welke beveiligingsmaatregelen werden er het
voorbije jaar genomen ter bescherming van de
medewerkers van de NMBS, eventueel met
uitbreiding naar Infrabel?
Zijn er plaatsen, stations, parkings of aangelanden
waar voorzien wordt in extra camerabewaking?
Ik hoor ook geruchten over een aankomende
hervorming van Securail. Kunt u een tipje van de
sluier oplichten? Welke ingrepen zullen er daar
komen?
Collega Vindevoghel verwees reeds naar de
socialistische vakbond, die zelf een aantal
voorstellen deed ter verbetering van de veiligheid.
Ik wil mij aansluiten bij haar vraag. Ik verwijs ook
naar kleinere onafhankelijke vakbonden die in dat
opzicht voorstellen hebben gedaan.
Een van de drastischere voorstellen in dat
verband was een idee van METISP-Protect, dat
vragende partij is voor het gebruik van
telescopische wapenstokken door Securail. Dat is
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nogal drastisch, maar ik had daaromtrent graag
uw standpunt gehoord.
01.05 Nicolas Parent (Ecolo-Groen): Monsieur le
président, monsieur le ministre, ces derniers mois
et au-delà des violences structurelles déjà
dénoncées au cours de débats précédents dans
cette commission, on assiste à une série
d'incidents violents à l'encontre des agents de la
SNCB et de Securail.
Mes collègues ont fait référence à différentes
situations sur le terrain que ce soit dans la
province de Luxembourg, à Forest ou à Bruxelles
plus généralement. Des agressions ont eu lieu à
Liège-Guillemins et le personnel y dénonce un
sentiment d’insécurité grandissant.
Il y a quelques mois, j’avais déjà interpellé votre
collègue le ministre de la Justice à propos du
manque de poursuite des plaintes concernant les
employés des sociétés de transport victimes
d'agression. La circulaire n° 3/2008 devait être
révisée pour ce type de situation particulière. La
situation reste pourtant inchangée malgré
l’injonction du ministre de la justice.
Monsieur le ministre, confirmez-vous la hausse
des chiffres des agressions visant le personnel de
la SNCB et de Securail? Est-il prévu de renforcer
le personnel de Securail ainsi que la police des
chemins de fer en collaboration avec vos
collègues? Quelles pistes étudiez-vous pour
renforcer la sécurité au travail du personnel du
rail? Avez-vous des informations concernant le
suivi de la circulaire n° 3/2008 et les demandes de
votre collègue de la Justice auprès du Collège des
procureurs généraux?
01.06
Mélissa Hanus (PS): Monsieur le
président, le sujet est d'importance. Tous mes
collègues députés l'ont formulé à leur propre
manière. Lorsque j'ai pris le train d'Arlon à
Bruxelles, ce dimanche, j'ai encore vu des
situations
assez
particulières
pour
nos
accompagnateurs et pour nos cheminots.
Cette question me tient fort à cœur. Nul ne devrait
craindre pour sa sécurité lorsqu'il se rend à son
travail, et certainement pas ceux qui sont au
service de la collectivité et en contact direct avec
la
population.
Or,
malheureusement,
la
multiplication des agressions contre les agents de
la SNCB n'est pas un phénomène nouveau.
Depuis longtemps il a été constaté et reconnu par
tous, à tel point que la SNCB avait engagé des
campagnes de prévention spécifiques pour attirer
l'attention des voyageurs sur ce grave problème.
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Sans remettre en cause ce qui a été fait par le
passé, force est de constater que les agressions
continuent. Cela signifie que les réponses ne sont
pas suffisantes pour garantir la sécurité des
cheminots. La violence est inacceptable dans
notre société. Les pouvoirs publics ont l'obligation
de s'y attaquer d'autant plus quand il s'agit de
ceux qui sont à son service.
Monsieur le ministre, quelle est l'évolution des
chiffres d'agression ces dernières années à la
SNCB? Quels sont les résultats de la campagne
menée par la SNCB contre le phénomène des
agressions envers son personnel? Comment
expliquez-vous la difficulté à lutter contre ces
agressions?
Quelles
solutions
sont-elles
proposées et mises en œuvre pour y répondre?
Entendez-vous les demandes des représentants
des cheminots pour faire face à cette situation?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Je
les écouterai ultérieurement, parce que je dois
intervenir en commission du Climat. Je ferai des
allers-retours pour pouvoir poursuivre avec mes
autres questions.
01.07 Kris Verduyckt (Vooruit): Mijnheer de
voorzitter, ik heb over dit onderwerp in het
verleden nogal wat vragen gesteld. Het is jammer
genoeg immers geen probleem dat zich voor het
eerst voordoet. De vorige sprekers hebben het
probleem en het onbegrip ervoor heel goed
geschetst.
Ik wil nog even inzoomen op de brief van de
ACOD Spoor aan u en de minister van
Binnenlandse Zaken, mevrouw Verlinden, om die
problematiek onder de aandacht te brengen. Wat
is er met die brief gebeurd? Ik ga ervan uit dat u
de brief goed ontvangen hebt. Hebt u ondertussen
rond de tafel gezeten met de vakbonden? Bent u
van mening dat er extra Securailmedewerkers en
spoorwegpolitie nodig zijn? Welke maatregelen
hebt u voor ogen om de veiligheid te verhogen?
Hebt u de cijfers van de laatste vijf jaar?
Le président: Monsieur le ministre, il y a
beaucoup de questions et d'interventions. Je vous
invite à y répondre dans un temps raisonnable.
01.08 Georges Gilkinet, ministre: Monsieur le
président, chers collègues, je vous remercie pour
vos questions.
Geachte leden, ik ben blij om u terug te zien en
hoop dat we goed zullen kunnen samenwerken in
de komende maanden.
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De veiligheid van de passagiers en het
spoorwegpersoneel is voor mij een absolute
prioriteit. Mijn kabinet en ik volgen van nabij de
cijfers betreffende de gewelddaden bij de NMBS
en zijn op de hoogte gebracht van de gevallen die
in de pers zijn vermeld. Ik zal niet ingaan op de
details van de interventies om de privacy van de
betrokken personen te respecteren. Aangezien
sommige zaken aanleiding hebben gegeven tot
een klacht, kan ik ook geen mededelingen doen
over lopende zaken.
Uit analyses van de bedrijfsveiligheidsdienst van
de NMBS blijkt dat het aantal gewelddaden dat
specifiek tegen het personeel van Securail gericht
is, niet is toegenomen. Anderzijds is het aantal
interventies door Securailagenten sinds 2019
toegenomen, met een stijging van het aantal
arbeidsongeschiktheden na sommige van deze
interventies.
De stijging vanaf 2019 is vooral te wijten aan het
feit dat de NMBS het voor het personeel
gemakkelijker heeft gemaakt om fysieke en
verbale agressie te melden. Dat is belangrijk.
Wat de vraag van mevrouw Vindevoghel over de
arbeidsongevallen betreft, verwijs ik naar het
antwoord dat ik gaf op de mondelinge vraag van
collega Roggeman in de commissie Mobiliteit van
20 januari 2021. Niettemin blijkt uit een onderzoek
van de interventies van de afgelopen maanden dat
bepaalde
verbeteringen
kunnen
worden
aangebracht om het aantal arbeidsongevallen dat
zich tijdens deze interventie voordoet te beperken.
Ik werk samen met de NMBS aan een aantal
maatregelen. Ten eerste heeft de NMBS intern in
het kader van haar comité voor preventie en
bescherming op het werk een risicoanalyse van
agressie opgestart en zal zij de opvolging van
arbeidsongevallen in verband met interventies
verfijnen.
De versterking van het management op het terrein
en de verbetering van het opleidings- en
begeleidingssysteem zouden ook een effect
moeten hebben op het aantal arbeidsongevallen.
Ten tweede, meer in het algemeen wenst de
NMBS met haar verschillende partners –
politiediensten, ministerie van Binnenlandse
Zaken en dies meer – een brede reflectie uit te
voeren. Die analyse zal niet alleen gericht zijn op
de middelen en bevoegdheden van Securail, maar
zal ook trachten de taakverdeling tussen Securail
en de politie duidelijker te omschrijven. Het is van
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belang de rol van elk van hen duidelijk af te
bakenen.
Bovendien moet er ook aandacht worden besteed
aan de adequaatheid van de interventieprocedure
alsmede aan de verdedigingsmiddelen en de
uitrusting van Securail. Het is tevens van belang
dat het publiek weet dat agenten van Securail
gerechtelijke politieambtenaren zijn in de zin van
de spoorwegpolitiewet.
Ten derde, van mijn kant zal ik de komende
weken de organisaties ontvangen die het
personeel van Securail vertegenwoordigen, net
zoals ik dat heb gedaan met de directie van
Securail in augustus 2021. Een eerste ontmoeting
tussen
mijn
kabinet
en
de
personeelsvertegenwoordigers van ACOD en ACV
is gepland voor de komende dagen.
Par ailleurs, monsieur Arens, comme nous en
avons déjà débattu, j'ai interrogé ma collègue, la
ministre de l'Intérieur, pour savoir où en était la
réforme de la circulaire Duquesne. J'ai insisté sur
l'urgence de faire aboutir cette réforme au plus
vite, et sur la nécessité de tenir compte de
Securail dans l'exercice, afin de dégager des
synergies entre services. Il est également
primordial d'apporter des garanties quant à une
réaction policière adéquate, chacun devant jouer
son rôle. La ministre de l'Intérieur m'a confirmé
que des discussions étaient toujours en cours
entre polices fédérale et locales. Mes
collaborateurs attendent de pouvoir à leur tour
participer aux discussions. J'aurais pu dire qu'ils
sont impatients, parce que c'est le cas.
Concernant les images provenant des caméras de
surveillance sur le domaine de la SNCB, l'accès
octroyé à la SPC est effectif mais l'accès ne sera
pas octroyé aux polices locales. Cet aspect est lié
aux discussions sur la réforme de la circulaire
Duquesne
et
sera
également
abordé
prochainement. Plusieurs options techniques sont
possibles. Le cas échéant, elles auront un coût
non négligeable que l'État devra supporter, en tout
cas le ministère de l'Intérieur.
Mijnheer Roggeman, mevrouw Vindevoghel, u
stelt terecht dat alle maatregelen die het gebruik
van de fiets bevorderen mij nauw aan het hart
liggen. De regering stelde op 24 september met
Be Cyclist het eerste federaal actieplan ter
promotie van de fiets op, met mij als coördinator.
Ik ben dan ook zeer tevreden met het ambitieus
plan, waarbij al mijn collega-ministers en
staatssecretarissen actie ondernemen.
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Een van de assen waaraan ik zelf werk met mijn
collega's van Binnenlandse Zaken en Justitie, is
het bestuderen van een centraal register tegen
fietsdiefstal. Eveneens zal de strijd tegen
fietsdiefstallen opgenomen worden in de nieuwe
versie van de Kadernota Integrale Veiligheid.
Voor de cijfers van de fietsdiefstallen baseert de
NMBS zich voor haar risicoanalyse omtrent
veiligheid in fietsstallingen op cijfers van de politie,
aangezien fietsdiefstallen in hoofdzaak bij de
lokale politie worden gemeld. Door de
covidperiode zijn de cijfers waarover de NMBS
vandaag beschikt echter niet meer up-to-date en
betrouwbaar. De NMBS heeft de indruk dat het
aantal fietsdiefstallen niet is verminderd, maar dat
de meldingsbereidheid is gedaald, waardoor het
moeilijk is om op basis van objectieve cijfers een
realistisch beeld van de situatie te schetsen.
De fiets-trein is een winnende combinatie. Daarom
werd ik aan een algemeen fietsbeleid. Ik werkte al
samen met de NMBS aan een fiets-treinstrategie
met
snelle
verbeteringen
en
een
langetermijnstrategie. De federale regering werkte
op mijn initiatief voor de allereerste keer een
federaal fietsactieplan uit, genaamd Be Cyclist.
Mevrouw Vindevoghel, Securail is niet 24 uur per
dag aanwezig in het station van Ronse. Wanneer
Securail patrouilleert in het station van Ronse,
wordt de fietsenstalling ook meegenomen. Tot nu
toe
werden
er
geen
onregelmatigheden
vastgesteld tijdens de patrouillemomenten.
01.09
Frank Troosters (VB): Mijnheer de
minister, ik dank u voor het antwoord. Ik ben
redelijk blij vandaag. U weet dat deze
problematiek mij al lang na aan het hart ligt want
ik heb u daarover al vaak geïnterpelleerd, ook in
plenaire vergadering. Ik ben verheugd, niet zozeer
over wat u vertelt, maar vooral over het feit dat er
vandaag eindelijk een actualiteitsdebat is en dat ik
hiermee niet meer alleen bezig ben. Er zijn
immers negen interpellanten en ik heb schriftelijke
vragen zien passeren. Ik zie tevens dat mevrouw
Verlinden in de andere commissie wordt
bevraagd. Ik kan dit alleen maar toejuichen.
Ik heb niet te oordelen over de insteek van de
collega's. Voor sommigen gaat het misschien om
politiek opportunisme, anderen zijn misschien
zelfs niet geïnteresseerd in het antwoord, maar ik
ben ervan overtuigd dat een aantal collega's
oprecht bezorgd is over de situatie. Als zij zeggen
dat de situatie de spuigaten uitloopt, menen zij dat
echt.
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U geeft geen details over de feiten die er zijn
geweest. Daarvoor kan ik nog enigszins begrip
opbrengen. Als u komt vertellen dat de cijfers van
rechtstreekse
fysieke
agressie
tegen
Securailpersoneel zouden dalen, vind ik dat
moeilijker liggen, want daarmee minimaliseert u
de zaak. Uit de cijfers blijkt immers het tegendeel.
In 2019 waren er 86 rechtstreekse gevallen van
agressie tegen Securailagenten, in 2020 waren
het er 191 – meer dan het dubbele – en in
april 2021 zaten we al aan 110 gevallen. We gaan
het record dit jaar dus gemakkelijk breken.
Dat brengt mij bij de plannen die er gemaakt
worden. Wat wij echt nodig hebben is actie op
korte termijn, om de veiligheid van zowel het
personeel als de reizigers te garanderen. Dat
ontbreekt echter in de uitleg die u hier geeft. Ik zie
een aantal zaken die een goede insteek kunnen
vormen, maar door het herbekijken van
risicoanalyses en procedures is de veiligheid op
het spoor morgen in de stations en de treinen niet
verbeterd.
Ik zal met veel belangstelling volgen wat u
allemaal gaat doen en kijk vooral uit naar de
beheersovereenkomst. Ik heb het aspect
persoonsgebonden
beveiliging
in
uw
beleidsplannen compleet gemist. Ik kijk dus uit
naar wat op dat vlak zal gebeuren. Indien u het
gesprek met Securail wil aangaan, raad ik u aan
om niet alleen met de directie of de
vakbondsvertegenwoordigers te praten. U gebruikt
het openbaar vervoer en ik raad u aan om met
willekeurige Securailagenten in de stations en op
de trein te spreken Daarvan zult u veel meer leren
dan van de gesprekspartners die u voor ogen
heeft.
01.10 Josy Arens (cdH): Monsieur le ministre, je
suis heureux de savoir que vous avez placé ce
dossier parmi vos urgences, car il est vrai que
c'est très important. En tant que bourgmestre, je
suis membre d'un collège de police dans lequel
nous sommes réellement confrontés à un manque
de présence policière dans nos différentes zones.
Vu la faible présence de la police des chemins de
fer dans notre province, cela devient presque
impossible à gérer. Nous finançons déjà une série
d'agents de police sur la zone, au moyen de
budgets communaux.
Soit vous trouvez un accord avec votre collègue
de l'Intérieur, soit je vous demande de prendre en
charge les heures de prestation des policiers de
notre zone. En tant que commune, nous devons le
faire. J'insiste donc vraiment pour que soit trouvée
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une solution.

oplossingen te zoeken.

Lorsque des problèmes de cette importance se
présentent, j'ai pour habitude de poursuivre mes
interventions et interpellations jusqu'à ce qu'une
solution soit trouvée. C'est donc ce que je ferai.

De heer Troosters zei dat u moet luisteren naar de
Securailagenten, omdat die het beter kunnen
vertolken dan de vakbonden. Dan heb ik het
gevoel dat hij de brief van de vakbonden niet
gelezen heeft, want die staat vol met
bezorgdheden en voorstellen. Ik vond zijn
opmerking dus een beetje naast de kwestie.

01.11 Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mijnheer
de minister, ik meen dat wij onderschatten wat dit
voor het personeel betekent. Stel u voor dat u een
hele dag gewerkt hebt en aan het einde van uw
prestatie problemen krijgt door agressie.
Besef wat dat betekent voor al die werkende
mensen, die bang naar hun werk gaan en die
riskeren met agressie te maken te krijgen. Wij
moeten daar echt ernstige maatregelen tegen
nemen. U hebt al een aantal dingen gezegd over
onder andere uw plannen voor fietsen. Ik hoop dat
het met die plannen vooruit gaat.
U onderschat echter de gevolgen van al die
besparingen op het personeel. Als vele mensen
alleen achter het loket staan en er niemand
anders aanwezig is, riskeert men natuurlijk meer
agressie en meer problemen.
Er moet genoeg personeel zijn, ook bij Securail.
Nu moeten die mensen van het ene probleem
naar het andere lopen. Zij kunnen echter niet
overal tegelijk zijn. Volgens wat ik van de vorige
spreker hoor, is er in bepaalde regio's zelfs
niemand meer. Hoe kan men dat dan in orde
brengen? Er moet ernstig geïnvesteerd worden op
dat vlak, want anders komt het nooit in orde.
01.12 Kris Verduyckt (Vooruit): Mijnheer de
minister, dank u voor uw uitgebreide antwoord. Dit
is een zeer belangrijk thema. Vandaar dat er
meerdere vragen over worden gesteld.
Wij moeten niet flauw doen, de trein is een deel
van de maatschappij. Wij zien agressie langs het
voetbalveld, wij zien agressie in het verkeer, wij
zien agressie in winkels. Heeft de coronacrisis
daarin meegespeeld? Ongetwijfeld.
Het probleem waar wij ons vandaag op fixeren, is
de agressie op de trein. Wij riskeren daardoor
passagiers kwijt te raken. De mensen moeten zich
immers veilig kunnen voelen op de trein. Dat geldt
niet alleen voor iedere werknemer, maar ook voor
iedere passagier op de trein. Dat is een kwetsbare
plaats.
Ik ben tevreden dat u ter zake toch een aantal
insteken geeft. Ik wil u aanraden om verder met
de partners te blijven overleggen en naar
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01.13 Tomas Roggeman (N-VA): Mijnheer de
minister, dank u voor uw uitgebreide antwoord.
Het aantal gewelddaden op zich mag dan
misschien niet toenemen, maar uit het aantal
gevallen van arbeidsongeschiktheid blijkt duidelijk
dat de ernst van de geweldplegingen in stijgende
lijn gaat.
Dat is een zorgwekkende trend, want wij zien dat
niet enkel bij het spoorwezen maar ook bij heel
veel mensen die een openbaar ambt vervullen
met een schijnbare gezagsfunctie. Het meest
markant is dat uiteraard bij de politie, ook bij
interventies in de grote steden. In het Brusselse
moeten zelfs brandweermannen vrezen voor hun
veiligheid. Nu zien wij dezelfde zorgwekkende
trend opkomen bij de spoorwegmedewerkers.
Het is duidelijk dat iedereen, over partijgrenzen
heen, het erover eens is dat er nood is aan een
krachtig signaal. De boodschap dat iedereen van
onze medewerkers moet afblijven moet centraal
staan. Er is nood aan verdere maatregelen. Er is
nood aan meer camera's, meer toegangscontroles
en meer bewaking, ook in ons spoorwezen. U
belooft verbetering en ik hoop van ganser harte
dat u die kan realiseren.
01.14 Nicolas Parent (Ecolo-Groen): Monsieur le
ministre, je vous remercie pour vos réponses.
Effectivement, les faits de violence, que ce soit en
Belgique ou dans les pays voisins tels que
l'Allemagne ou la France, sont inquiétants, que ce
soit pour le rail ou, plus globalement, pour les
agents de la fonction publique. Ce phénomène
doit nous inquiéter.
Je me réjouis des réponses apportées par le
ministre qui sont des réponses d'ensemble avec
un travail qui doit être partagé avec la ministre de
l'Intérieur mais aussi avec le ministre de la Justice
car il faut agir sur tous les maillons de la chaîne,
que ce soit par rapport aux mesures de
renforcement sur la sécurité sur le terrain mais
également au suivi des plaintes et à la
collaboration avec la police du rail.
Monsieur le ministre, je me réjouis également
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d'entendre que vous axez votre travail et vos
réflexions sur la concertation qui se tiendra encore
prochainement avec Securail et les représentants
des travailleurs. C'est extrêmement important et je
pense que nous devrons avoir à nouveau ce débat
dans quelques semaines pour voir ce qui aura pu
être engrangé en la matière. Je vous remercie
déjà pour les réponses que vous avez pu apporter
aujourd'hui.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
02 Actualiteitsdebat over de Arsenaalsite in
Gent en toegevoegde vragen van
- Joris Vandenbroucke aan Georges Gilkinet
(VEM Mobiliteit) over "De verkoop van de
Arsenaalsite in Gentbrugge" (55020090C)
- Tomas Roggeman aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "De tweede ronde in de verkoop
van de Arsenaalsite" (55020185C)
- Maria Vindevoghel aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "De Arsenaalsite te Gent"
(55020422C)
- Jan Briers aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "De Arsenaalsite in Gent"
(55020529C)
- Frank Troosters aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "De Arsenaalsite in Gent"
(55020616C)
- Joris Vandenbroucke aan Georges Gilkinet
(VEM Mobiliteit) over "De tijdelijke invulling van
de Arsenaalsite in Gentbrugge" (55020633C)
- Frank Troosters aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "De Arsenaalsite in Gent"
(55021079C)
- Jan Briers aan Georges Gilkinet (VEM
Mobiliteit) over "De Arsenaalsite in Gent (2)"
(55021460C)
02 Débat d'actualité sur le site de l'Arsenaal à
Gand et questions jointes de
- Joris Vandenbroucke à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "La vente du site de l'Arsenaal
situé à Gentbrugge" (55020090C)
- Tomas Roggeman à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "Le second tour dans la vente du
site de l'Arsenaal" (55020185C)
- Maria Vindevoghel à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "Le site de l'Arsenaal à Gand"
(55020422C)
- Jan Briers à Georges Gilkinet (VPM Mobilité)
sur "Le site de l'Arsenaal à Gand" (55020529C)
- Frank Troosters à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "Le site de l'Arsenaal à Gand"
(55020616C)
- Joris Vandenbroucke à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "L'occupation temporaire du site
de l'Arsenaal à Gentbrugge" (55020633C)
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- Frank Troosters à Georges Gilkinet (VPM
Mobilité) sur "Le site de l'Arsenaal à Gand"
(55021079C)
- Jan Briers à Georges Gilkinet (VPM Mobilité)
sur "Le site de l'Arsenaal à Gand (2)"
(55021460C)
02.01 Joris Vandenbroucke (Vooruit): Mijnheer
de minister, het is de derde keer dat ik u vragen
stel over de Arsenaalsite in Gent. De site van
13 hectare, een voormalige werkplaats van de
NMBS in Gentbrugge met een enorm potentieel
voor stadsontwikkeling, staat momenteel te koop.
De stad en de NMBS hebben samen een visie
uitgewerkt met het oog op de creatie van een
nieuw stadsdeel van de toekomst, met een mix
van
kleinschalige
maakindustrie,
experimenteerruimte en ruimte voor betaalbaar
wonen. Die visie geniet ook een groot draagvlak in
Gent, onder meer bij de buurtbewoners. Naar
verluidt zouden er voor de site, die nu al enkele
maanden tekoop staat voor een stelprijs van
30,6 miljoen euro, al biedingen binnen zijn van
meer dan 60 miljoen euro en loopt er momenteel
een derde biedingsronde.
Mijnheer de minister, in mijn stad woedt een fel
debat over de wenselijkheid om die site al dan niet
geheel of gedeeltelijk in publieke handen te
houden. Bij veel mensen bestaat immers terecht
de vrees dat, gelet op het commerciële opbod op
die site, het gevaar van speculatie om de hoek
loert en een privéontwikkelaar, omdat hij voor de
site immens veel geld zou neergeteld hebben, zou
eisen dat hij daarmee zijn zin kan doen, ondanks
de mooi uitgewerkte visie.
Op 5 juli heeft het stadsbestuur u een brief
gestuurd – ik heb de kwestie een week later bij u
aan de orde gebracht – met de vraag of het de
site alsnog op zijn minst gedeeltelijk kan
verwerven via aankoop of onteigening om
minstens de functie van betaalbaar wonen te
verankeren. U hebt midden juli geantwoord dat u
de beweegredenen van de stad begrijpt, een
juridisch onderzoek naar de mogelijkheden zou
voeren en de NMBS zou vragen om met de stad
aan tafel te gaan zitten. Ondertussen zijn we drie
maanden later. Er is nog geen antwoord gekomen
op die brief. Er is ook geen overleg geweest
tussen de stad en de NMBS. We horen niets van
de
NMBS,
maar
natuurlijk
loopt
de
verkoopprocedure voort. We vrezen dat we
mogelijk voor voldongen feiten worden gesteld.
Dat zou toch bijzonder jammer en een grote
gemiste kans zijn.
Hoe zit het nu met de verkoopprocedure? Is ze
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