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een aantal andere steden. 
 
Samen met Navetteurs.be vinden wij dat de 
parkings goedkoper en toegankelijker moeten zijn 
om zo veel mogelijk pendelaars aan te sporen om 
te trein te nemen. 
 
04.10  Kim Buyst (Ecolo-Groen): Mijnheer de 
minister ik dank u voor het antwoord. U zei zelf dat 
u in de commissie al gelijkaardige vragen hebt 
beantwoord. Dat het thema terugkomt in de 
commissie en in de regionale kranten, betekent 
alleszins dat het parkeerbeleid van de NMBS niet 
zo goed valt, niet bij de reiziger, die een extra 
drempel voelt, en niet bij de gemeentebesturen, 
die moeten schakelen om wild parkeren in de 
omliggende straten op te vangen. 
 
U hebt ook gezegd dat intermodaliteit het ideale 
scenario zou zijn. Ik wil samen met u zoeken naar 
de intermodaliteit met bussen, trams en de fiets. 
Het is heel duidelijk dat u de hefbomen die u in 
handen hebt, ook meteen inzet. 
 
Ik ben het ook met u eens dat er een verschil is 
tussen een stedelijke context en het platteland. 
Net zoals u woon ik ook op het platteland, waar 
het moeilijker is om de intermodaliteit ten volle te 
benutten. 
 
Ik hoor wel dat u dat ideale scenario van 
intermodaliteit wil realiseren. Dat is al een heel 
groot verschil met het verleden. Ik hoor ook dat u 
die strategie van intermodaliteit op tafel wil leggen 
bij de besprekingen van het beheerscontract. Dat 
verheugt mij. 
 
04.11  Frank Troosters (VB): Mijnheer de 
minister, bedankt voor uw uitgebreid antwoord. Ik 
sluit mij vooral aan bij de opmerking van de heer 
Roggeman. U spreekt over een concurrentieel 
gegeven, waardoor cijfers vertrouwelijk blijven. Op 
heel veel plaatsen zie ik dat gewoonweg niet. Als 
voorbeeld vernoem ik de stationsparking in mijn 
eigen stad, Hasselt. Er is daar geen concurrentie 
voor de grote NMBS-parking. Ik ben het dus niet 
helemaal eens met uw argument. 
 
U verwijst naar uw strategische visie 2032. Bij de 
voorstelling van uw beleidsplan heb ik er al mijn 
waardering over uitgesproken dat u inderdaad een 
visie hebt, want daaraan heeft het jarenlang 
ontbroken, ook al ben ik het daar niet volledig mee 
eens. 
 
Het ideaal scenario, volgens uw visie, is 
multimodaliteit waarbij de reiziger de fiets gebruikt 
in plaats van de auto. In die zin kan ik uw 

instemming dat autoparkings betalend worden nog 
begrijpen, want zo worden pendelaars naar de 
fiets gedreven. Maar – en ik kijk opnieuw naar de 
vervoersregio Hasselt – de realiteit is dat er overal 
bespaard wordt, het aanbod van het openbaar 
vervoer inkrimpt en het aantal haltes vermindert. 
Zodoende is het voor de reizigers alsmaar 
moeilijker om met het openbaar vervoer het 
station te bereiken. Wie als alternatief de auto 
moet nemen om het station te bereiken en 
vervolgens ook nog veel moet betalen om die auto 
bij het station te parkeren, kiest er mogelijk voor 
om met de auto rechtstreeks naar zijn 
bestemming te rijden. Het openbaar vervoer 
hebben we zo dus niet gepromoot. Ik deel uw 
mening op dat vlak dus helemaal niet. 
 
Ik kijk dan ook vooral uit naar de inhoud van de 
beheersovereenkomst. 
 
L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 
05 Questions jointes de 
- Nicolas Parent à Georges Gilkinet (VPM 
Mobilité) sur "L'autorisation de manger et de 
boire à bord du train" (55020378C) 
- Jef Van den Bergh à Georges Gilkinet (VPM 
Mobilité) sur "L'obligation de porter le masque 
dans les trains" (55020632C) 
- Joris Vandenbroucke à Georges Gilkinet (VPM 
Mobilité) sur "L'obligation du port du masque et 
la ventilation dans les trains" (55020986C) 
- Tomas Roggeman à Georges Gilkinet (VPM 
Mobilité) sur "La consommation d'aliments et 
de boissons dans les gares/trains au vu des 
mesures corona actuelles" (55021195C) 
- Marianne Verhaert à Georges Gilkinet (VPM 
Mobilité) sur "L'obligation de porter le masque 
dans les trains et les gares" (55021465C) 
- Frank Troosters à Georges Gilkinet (VPM 
Mobilité) sur "Le port du masque obligatoire 
dans les trains" (55021517C) 
05 Samengevoegde vragen van 
- Nicolas Parent aan Georges Gilkinet (VEM 
Mobiliteit) over "De vraag of men mag eten en 
drinken in de trein" (55020378C) 
- Jef Van den Bergh aan Georges Gilkinet (VEM 
Mobiliteit) over "De mondmaskerplicht op de 
trein" (55020632C) 
- Joris Vandenbroucke aan Georges Gilkinet 
(VEM Mobiliteit) over "De mondmaskerplicht en 
de ventilatie op de trein" (55020986C) 
- Tomas Roggeman aan Georges Gilkinet (VEM 
Mobiliteit) over "Het eten en drinken in stations 
en op treinen in het licht van de geldende 
coronamaatregelen" (55021195C) 
- Marianne Verhaert aan Georges Gilkinet (VEM 
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Mobiliteit) over "De mondmaskerplicht in 
treinen en stations" (55021465C) 
- Frank Troosters aan Georges Gilkinet (VEM 
Mobiliteit) over "De mondmaskerplicht in de 
trein" (55021517C) 
 
05.01  Nicolas Parent (Ecolo-Groen): Monsieur le 
ministre, la question exacte s'intitule "Manger et 
boire à bord des trains". Il ne s'agit évidemment 
pas d'un trois services ou d'une dégustation de 
vin, mais simplement de pouvoir, lors de trajets 
longs, se désaltérer ou se sustenter. Je suis moi-
même navetteur de trajets longs – 01 h 20 de gare 
à gare - mais je pense aussi aux collègues 
originaires de Campine ou du Luxembourg. Il est 
difficile de savoir ce qui est permis et ce qui ne 
l'est pas. 
 
Nous avons déjà eu ce débat par le passé. Vous 
avez précisé que la règle générale était le port du 
masque en permanence, et qu'il existait une 
tolérance par rapport au fait de boire et/ou de 
manger. Néanmoins, en tant que navetteur, je 
peux vous confirmer que les messages de rappel 
sur le port du masque ne facilitent pas la bonne 
compréhension de l'esprit qui préside aux 
mesures adoptées. Compte tenu du fait que la 
situation sanitaire, notamment par rapport à 
l'année dernière, s'est améliorée, je souhaitais 
vous interroger à nouveau sur ce sujet. Manger et 
boire dans le train n'est pas du luxe, c'est une 
question de confort pour les voyageurs, et pas 
uniquement en période de canicule. 
 
Où en est-on précisément aujourd'hui? Qu'est-ce 
qui a été fait ou va être fait pour améliorer la 
communication à destination des voyageurs qui 
souhaiteraient pouvoir se désaltérer ou se 
sustenter lors d'un trajet? 
 
05.02  Joris Vandenbroucke (Vooruit): Mijnheer 
de minister, ik moet toegeven dat ik vanmiddag, 
toen ik de trein nam van Gent naar Brussel, een 
broodje met parmaham en mozzarella heb 
gegeten. Het was een heel lekker broodje. Ik was 
mij er niet van bewust of dat mag of niet, maar ik 
moet eerlijk zeggen dat ik ook andere pendelaars 
zag op de overigens niet drukbezette trein. Er zat 
niet veel volk op de trein, het was tijdens de 
daluren.  
 
Ik merk ook bij mezelf een zekere 
mondmaskermoeheid op het openbaar vervoer. In 
de horeca en de winkels mogen wij immers 
zonder mondmasker binnen. Men voelt dat de 
vraag begint te rijzen waarom het dan nog nodig is 
om er een te dragen op het openbaar vervoer, dat 
ook niet op elk uur van de dag superdruk bezet is.  

 
Is er reeds gericht onderzoek gedaan naar 
coronabesmettingen op het openbaar vervoer en 
naar het risico van besmetting? Zijn er recentere 
inzichten daarover dan degene waarover wij reeds 
informatie hebben gekregen in deze commissie?  
 
Wat met ventilatie op de trein? Wordt de 
luchtkwaliteit gemeten? Wat gebeurt er als een 
bepaalde risicodrempel wordt overschreden? 
Weet u hoe men dat aanpakt in het buitenland?  
 
Als gegarandeerd kan worden dat de ventilatie op 
de trein goed werkt, kan de mondmaskerplicht 
dan afgeschaft worden? Is dat een valabele piste? 
Zo ja, op welke termijn?  
 
Zijn er eventueel nog andere coronamaatregelen 
die nog steeds in voege zijn op de trein, die tot op 
heden niet genoemd zijn in het debat?  
 
05.03  Tomas Roggeman (N-VA): Mijnheer de 
minister, ik kan misschien zelf al het antwoord 
geven op de vraag van collega Vandenbroucke. 
Op de website van de NMBS staat nog altijd klaar 
en duidelijk het volgende: "Aan boord van de 
treinen en in de stations ben je verplicht een 
mondmasker te dragen. Indien dit noodzakelijk is 
om medische redenen kan je kort je mondmasker 
afnemen om te drinken. We vragen wel om 
vervolgens je mondmasker onmiddellijk terug 
correct te plaatsen." U was dus jammer genoeg in 
overtreding, over broodjes mozzarella wordt niets 
gezegd in de regels. 
 
Mijnheer de minister, de gezondheidssituatie 
evolueert in de goede richting. Ook ik merk een 
zekere mondmaskermoeheid. Ik denk dat de 
reiziger zich ondertussen al voldoende bewust is 
van de situatie en ik verneem dan ook graag uw 
standpunt over het behouden van het verbod op 
eten en drinken op de trein, maar ook in de 
stations en op de perrons. Dat geldt ook nog 
steeds voor de perrons in openlucht. Is dat echt 
noodzakelijk? Daar zou men toch een flexibeler 
regime kunnen hanteren, zoals in de rest van de 
samenleving. 
 
Ten slotte, hoeveel boetes werden er al 
uitgeschreven voor het overtreden van het verbod 
op eten en drinken in de stationsomgeving en op 
de trein? 
 
Voorzitster: Kim Buyst. 
Présidente: Kim Buyst. 
 
05.04  Marianne Verhaert (Open Vld): Mijnheer 
de minister, mondmaskermoeheid werd al 
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aangehaald, maar daarnaast zijn er ook steeds 
vaker conflicten. Zo werd bijvoorbeeld de politie 
van onze zone naar het station van Herentals 
geroepen omdat een groep van 80 jongeren op de 
trein voor overlast zorgde. Zij weigerden 
tegenover de conducteur hun mondmasker op te 
zetten. 
 
Het handhaven van de mondmaskerplicht wordt 
steeds moeilijker. Waarom mogen we met 
duizenden samen feesten zonder mondmasker, 
maar moeten we het opzetten op de trein, die toch 
goed geventileerd en ontsmet wordt? Die vragen 
komen regelmatig terug. 
 
Hoeveel boetes werden er ondertussen uitgedeeld 
aan reizigers die weigerden een mondmasker te 
dragen? Zien we een stijgende trend sinds de 
aankondiging van de 
mondmaskerversoepelingen? Hoe kunnen wij de 
treinreizigers blijven motiveren om een 
mondmasker te dragen? Welke maatregelen 
neemt de NMBS om de conducteurs extra te 
beschermen in deze situaties?
 
Hoe ziet u de stap naar versoepeling van de 
mondmaskerplicht op de trein? Aan welke 
voorwaarden moet zijn voldaan? Wanneer kan de 
treinreiziger opnieuw normaal reizen, zodat hij zijn 
broodje met parmaham en mozzarella rustig kan 
opeten? 
 
Ten slotte, worden de treinen nog steeds op 
regelmatige basis ontsmet? Zijn de mobiele 
ontsmettingsteams nog steeds aan de slag? Is 
reeds bekend tot wanneer zij aan de slag blijven? 
 
05.05  Frank Troosters (VB): Sinds 1 oktober jl. 
werden de maatregelen inzake het verplicht 
dragen van een mondmasker versoepeld. Wel 
blijft het dragen van een mondmasker verplicht 
binnen het openbaar vervoer.  
Tot wanneer zal het dragen van een mondmasker 
binnen het openbaar vervoer verplicht blijven?  
Worden er bijkomende maatregelen genomen om 
de reizigers duidelijk te informeren dat het dragen 
van een mondmasker binnen het openbaar 
vervoer verplicht blijft? 
Welke stappen dienen er volgens de minister 
gezet om het verplicht dragen van een 
mondmasker binnen het openbaar vervoer 
achterwege te kunnen laten? 
 
05.06  Georges Gilkinet, ministre: Madame la 
présidente, chers collègues, il s'agit d'une 
question passionnante et importante, puisqu'elle 
concerne notre quotidien en tant que navetteurs. 
Sans doute, beaucoup de personnes sont-elles 

fatiguées de porter le masque mais ce sera, je 
pense, encore nécessaire pendant un petit temps. 
Je constate d'ailleurs que, même au sein de ce 
Parlement, on le porte encore régulièrement. Cela 
me semble sage à défaut d'être agréable. 
 
Als ruggengraat van het openbaar vervoer in 
België, heeft de NMBS haar maatschappelijke rol 
steeds ter harte genomen sinds het begin van de 
coronacrisis. Haar medewerkers hebben steeds 
het beste van zichzelf gegeven in extreem 
moeilijke omstandigheden.  
 
Het Overlegcomité heeft, op basis van adviezen 
van epidemiologische experts die de situatie 
continu monitoren, op haar laatste vergadering 
besloten om de geldende 
gezondheidsmaatregelen betreffende het dragen 
van het mondmasker te versoepelen. Het dragen 
van het mondmasker blijft enkel verplicht in 
binnenruimtes van het openbaar vervoer, de 
stations en luchthavens. Mondmaskers blijven dus 
verplicht in de treinen en in de stations, maar zijn 
niet verplicht op openluchtperrons. Het betreft in 
deze gevallen een federaal verplichte sokkel.  
 
De NMBS past deze voorzorgsmaatregelen 
vanzelfsprekend loyaal toe en ik bedank haar 
medewerkers daar opnieuw voor. 
 
Monsieur Parent, j'avais parlé de tolérance lors 
d'un précédent échange l'année dernière. La règle 
n'était en effet pas clairement énoncée dans la 
réglementation quant à la possibilité de s'alimenter 
dans un train, et donc, de retirer son masque. 
L'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 dit 
"Corona", est désormais très clair dans ses 
considérants. Le masque ou toute autre 
alternative en tissu peut être enlevé 
occasionnellement pour manger et boire. Cette 
règle s'applique également à bord des trains pour 
tout type de personne. Voilà qui rassurera les 
parents avec enfants ou les personnes, comme 
M. Arens ou Mme Buyst, qui font de longs trajets 
en train pour nous rejoindre à Bruxelles. 
 
Par ailleurs, j'ai demandé à la SNCB de vérifier si 
les messages donnés au public, par voie de haut-
parleurs ou via les sites internet, étaient 
conformes à la réglementation, aussi bien dans 
les trains que via les autres outils de 
communication. Si ce n'est pas le cas, une 
adaptation sera apportée. La nouvelle règle qui 
permet de ne pas porter le masque sur des 
perrons et des quais en plein air vaut depuis le 
1er octobre. 
 
Président: Jean-Marc Delizée. 
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Voorzitter: Jean-Marc Delizée. 
 
De lucht wordt om de tien minuten volledig 
ververst in alle NMBS-treinen, zoals aanbevolen 
door de Hoge Gezondheidsraad. De 
luchtbehandelingsystemen worden regelmatig 
onderhouden en de filterelementen vervangen. De 
treinen worden geregeld grondig gereinigd, 
waardoor onder andere ophoping van stof in het 
luchtverdelingsysteem wordt vermeden. 
Daarnaast worden alle procedures voor de 
dagelijkse schoonmaak van de treinen rigoureus 
opgevolgd. De treinen worden dagelijks 
schoongemaakt, met bijzondere aandacht voor de 
oppervlakken waarmee de reizigers in contact 
komen, zoals de tafeltjes, de vuilnisbakken, de 
toiletten en de deurgrepen. De NMBS heeft mij 
geen cijfermateriaal over de luchtvochtigheid aan 
boord van haar treinen kunnen bezorgen. 
 
Deze uitzonderlijke periode heeft ons geleerd om 
de vitale rol van het openbaar vervoer beter te 
begrijpen bij het waarborgen van de 
verplaatsingen die essentieel zijn voor de werking
van het land. Nooit stond de fundamentele 
opdracht van openbare dienst van de NMBS zo in 
de kijker. Net als voor de samenleving zal er ook 
voor de NMBS een tijdperk voor en na corona zijn, 
maar de sterke punten van ons multimodaal 
vervoersmodel zullen dezelfde blijven. 
 
Duurzaamheid en klimaat zullen meer dan ooit 
belangrijk zijn voor de burger. Onder alle 
omstandigheden zullen mensen steeds de nood 
hebben om zich te verplaatsen. De NMBS zal hun 
de mogelijkheid bieden om dat op de veiligste en 
comfortabelste manier te doen. De NMBS gelooft 
dan ook dat het openbaar vervoer na de crisis 
aantrekkelijker zal worden. Samen zullen wij de 
reiziger overtuigen om opnieuw de trein te nemen. 
Het aantal treinreizigers zat begin september op 
het hoogste niveau sinds de start van de 
coronacrisis. Wij hadden midden september 
gemiddeld 78 % van het aantal reizigers van voor 
de crisis. 
 
Mijnheer Roggeman, mevrouw Verhaert, de 
NMBS houdt enkel cijfers bij met betrekking tot 
het aantal pv's die zij oplegt wegens het niet 
naleven van de instructies van het ministerieel 
besluit inzake de COVID-19-maatregelen in het 
openbaar vervoer. Cijfers met betrekking tot het 
aantal pv's dat werd opgemaakt enkel wegens 
eten aan boord van treinen zijn dan ook niet 
beschikbaar. Het aantal pv's dat Securail in dit 
kader oplegde, is in de afgelopen zes maanden 
trouwens gedaald tot gemiddeld minder dan tien 
per dag. 

 
05.07  Nicolas Parent (Ecolo-Groen): Monsieur le 
ministre, je vous remercie. Voilà une réponse 
claire qui soulagera, je pense, les navetteurs, 
mais aussi le collègue Vandenbroucke qui n'était 
donc pas en situation d'illégalité. Blague à part, en 
ce qui concerne la communication, je pense 
effectivement que c'est un point sensible. 
 
Au-delà du débat, l'interprétation différente que 
peuvent avoir le voyageur et le personnel 
accompagnant peut générer des situations 
conflictuelles. C'est effectivement très important 
d'avoir une communication claire pour toutes et 
tous, à la fois auprès du personnel et des 
voyageurs, pour limiter les tensions dans les 
trains; au-delà du fait que manifestement, comme 
vous l'avez dit, la possibilité est donnée de boire 
ou manger dans le train, ce qui est une bonne 
nouvelle, et une bonne évolution. 
 
05.08  Joris Vandenbroucke (Vooruit): Mijnheer 
de minister, ik sluit mij aan bij de commentaar van 
de heer Parent. Ook ik ben de mening toegedaan 
dat het antwoord getuigt van een mooi evenwicht 
tussen de bekommernis voor de sanitaire 
veiligheid en het gezond verstand, dat ervoor zorgt 
dat de trein een aantrekkelijker alternatief blijft 
voor de wagen. 
 
05.09  Tomas Roggeman (N-VA): Mijnheer de 
minister, ik dank u voor uw antwoord. 
 
05.10  Marianne Verhaert (Open Vld): Mijnheer 
de minister, ook ik dank u voor uw antwoord. 
 
05.11  Frank Troosters (VB): Mijnheer de 
minister, voor mij geldt hetzelfde. 
 
L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 
06 Débat d'actualité sur les moyens financiers 
d'Infrabel et interpellations et questions jointes 
de 
- Josy Arens à Georges Gilkinet (VPM Mobilité)
sur "Les moyens financiers d'Infrabel" 
(55020535C) 
- Maria Vindevoghel à Georges Gilkinet (VPM 
Mobilité) sur "Les conséquences du sous-
financement d'Infrabel" (55020557C) 
- Leen Dierick à Georges Gilkinet (VPM Mobilité) 
sur "La fermeture des lignes ferroviaires 54 
(Malines-Saint-Nicolas) et 57 (Termonde-
Lokeren)" (55020683C) 
- Tomas Roggeman à Georges Gilkinet (VPM 
Mobilité) sur "La fermeture de lignes 
ferroviaires par Infrabel" (55020856C) 


