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‘De zwarte doos en het logboek
dat seconde per seconde de han-
delingen van de treinen volgt,
moeten definitief uitsluitsel ge-
ven’, zegt Luc Pauwels, voorzit-
ter van de Onafhankelijke Vak-
bond voor Spoorwegpersoneel.
De beelden werden geanaly-
seerd door experts die al dertig
jaar in het seinhuis werken en
laten weinig reden tot twijfel.

‘Het licht stond al minutenlang
op rood. Het staat voor 99,9 pro-
cent zeker vast dat de machinist
een fout maakte. Met de signali-
satie vanuit het seinhuis is niets
misgegaan. De enige andere op-
tie is dat door een technisch
mankement het licht op groen is
blijven hangen. Maar die kans
is, hoe jammer ook voor de ma-
chinist, uiterst miniem.’ 
Volgens personeelsleden van
het seinhuis wordt de signalisa-
tie in Halle en Buizingen nog
maar zes maanden verzorgd via
een elektronische bedienings-
post. ‘Maar met de betrokken
seinpalen waren er nooit proble-
men.’ (PHU)

Licht 99,9 procent
zeker op rood
Experts hebben intensief de
beelden van het seinhuis van
Brussel-Zuid geanalyseerd.
‘Het staat voor 99,9 procent
vast dat de machinist uit Leu-
ven maandag het sein negeer-
de. Het licht stond al minuten-
lang op rood.’ 

■ ■

www.nieuwsblad.be/treinramp
Dossier: alles over de treinramp
in Halle. 
Bekijk de fotospecials. 
Laat uw rouwbetuiging achter.

ANALYSE VAN DE
BEELDEN UIT HET
BRUSSELSE SEINHUIS IS
DUIDELIJK

W i e m o e t v o o r d e co m m is -
sie v e rsch i j n e n e n w aa ro m?
Marc Descheemaecker is ge-
delegeerd bestuurder van de
NMBS en in die zin verantwoor-
delijk voor het uitrusten van de
treinen met een veiligheidssys-
teem.
Luc Lallemand is gedelegeerd
bestuurder van Infrabel en
draagt de verantwoordelijkheid
over de veiligheidssystemen van
de sporen.
Jannie Haek is gedelegeerd be-

stuurder van de NMBS-holding,
de overkoepelende entiteit bo-
ven de NMBS en Infrabel.
Nadat zij het spervuur van vra-
gen hebben doorstaan, is het aan
hun voogdijminister Inge Ver-
votte (CD&V), die de politieke
verantwoordelijkheid van de
overheidsbedrijven draagt. Zij
zal ook de vragen aan staatsse-
cretaris voor Mobiliteit Etienne
Schouppe (CD&V, spoorbaas
ten tijde van de ramp in Pécrot)
beantwoorden.

Wat w o r d t aan
w ie v e r w ete n?
Aan Marc Descheemaecker
(NMBS): Amper in één procent
van de treinen is een veiligheids-
systeem geïnstalleerd. Terwijl
het negen jaar geleden, bij de
treinramp in Pécrot, al duidelijk
was dat er iets schortte. De-
scheemaecker zegt dat ‘Europa
te lang heeft getalmd met hun
veiligheidssysteem’, waardoor
kostbare tijd verloren ging.
Aan Luc Lallemand (Infrabel):
Het nieuwe veiligheidssysteem
is nog maar bij een kwart van al-
le stopseinen geïmplementeerd.
Volgens Lallemand wachtte In-
frabel op de NMBS ‘omdat het
weinig zin had een systeem op
de sporen te installeren als de
treinen daar nog niet klaar voor
zijn’.
Aan Jannie Haek: De coördina-
tie van het installeren van dat
bewuste systeem heeft gefaald.

Spoorbonzen 
VANDA AG VERANTWOORDEN DE CEO’S EN DE

De drie topmannen van de
Spoorwegen en hun voogdijminister
antwoorden vandaag op de vragen
van de Kamerleden in de commissie
Infrastructuur. Wie treft welke schuld
en wie zal wat doen om dat in de
toekomst te voorkomen? FRANK POOSEN

Minister van Overheidsbe-
drijven Inge Vervotte (CD&V)
laat onderzoeken of het moge-
lijk is het automatische stop-
systeem voor treinen sneller in
te voeren dan gepland, ook al
zal dat tijdelijk heel wat hinder
voor het treinverkeer beteke-
nen. 
Vervotte wil niet vooruitlopen
op de zaak en geen belofte ma-
ken die later technisch niet
haalbaar blijkt. ‘De indruk die
nu wordt gewekt, is dat je het
systeem zomaar kan kopen in
de supermarkt. Dat is niet zo’,
zei Vervotte gistermorgen in
het Eénprogramma De Zeven-
de Dag. Maar de minister wil
wel weten of het mogelijk is de
treinen snel uit te rusten met
een systeem waardoor de trein
automatisch stopt bij een rood
licht of bij een noodgeval. Zelfs
als dat bijkomende hinder met
zich meebrengt. ‘Dat betekent
dat we moeten overwegen dat
we bepaalde treinen niet laten
rijden om ze uit te rusten met
het systeem, of een station
even moeten sluiten.’
Vervotte zei ook dat ons land
in de jaren ’80 gestart was met

de invoering van een eigen vei-
ligheidssysteem, maar dat
men daar toen is mee gestopt.
‘Als men daar toen niet mee
was gestopt, hadden we nu
een eigen systeem gehad’, al-
dus Vervotte. 

De vakbonden waarschuwen
dat een versnelde invoering
hogere kosten met zich zal
meebrengen. ‘Als we overgaan
naar het Europese systeem,
dan gaat dat stukken van men-
sen kosten en zal de begroting
gevoelig moeten worden aan-
gepast’, zegt Jos Digneffe van
de socialistische vakbond.
(FRP)

Stopsysteem sneller invoeren
ten koste van dienstverlening

TREINEN ZULLEN NIET
KUNNEN RIJDEN OF
WE ZULLEN EEN
STATION MOETEN
SLUITEN
Inge Vervotte (CD&V),
minister van
Overheidsbedrijven

’’

Beelden van de bergingswerkzaamheden, die volgens schema verlopen. Menselijke resten werden het voorbije weekend niet meer gevonden. ©blg

InfrabelNMBSNMBS-holding
Ceo: Jannie Haek
Poli t i e ke k leur: SP.A
was: k a b ine tsch e f  v an 
min iste r Johan Vand e Lanot te
nu verantwoordelijk voor: 
D e 39 belangrijkste stations en d e 
passagie rs in d ie  sta t ions
Alle  informatiedragers (in fosch erm en e .d .)

Pe rsone el: 
4.272

Ceo: Marc Descheemaecker 
Poli t i e ke k leur: Open VLD
was: m anager in p r i v ésector
nu verantwoordelijk voor:
Overige stations (3 9  sta t ions ond erJannie  
H a e k) en d e passagie rs in d ie  sta t ions
Passagiers in  d e t re inen
Voertuigen en d e v e rn ieu w ingen daaraan
Ve il igh e idssyste m en in de locomotieven
Informatie o v e r sa m enste ll ing t re inen

p ersone el: 
20.979

Ceo: Luc Lallemand
Poli t i e ke k leur: PS
was: k a b ine tsch e f  b i j Mich e l D a erd en (PS) 
en Laure t te  Onkelin x  (PS)
nu verantwoordelijk voor: 
B e h e er v an h e t spoorwegnet
Elektrische voeding
Infrastructuurwerken en ond erhoud e r v an
Ve il igh e idssyste m en op de sporen
Aankondiging v an v e r t ragingen

p ersone el: 
12.849
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Maar Haek zegt dat hij géén co-
ordinerende taak heeft en dat hij
ten tijde van die vertraging nog
niet in functie was.

O p w e l k e v rage n z o e k t d e
co m m issie ee n an t w o o r d?
Wie is waarvoor verantwoorde-
lijk? Hoe kan het dat in 2010 een
trein nog door het rood licht
rijdt? Waarom duurt het zo lang
vooraleer een sluitend veilig-
heidssysteem wordt geïnstal-
leerd? Welk plan heeft de NMBS
om dit in de toekomst te voorko-
men?
De verschillende leden van de
commissie beklemtonen dat ze
géén Grote Schuldige willen
zoeken. De meerderheid (met de
socialisten) wil vooral dat er les-
sen worden getrokken voor de
toekomst en dat zulke rampen
worden vermeden. 
De oppositie pleit tegelijk voor
een dieper onderzoek. Kamerlid

Jan Jambon (N-VA) beseft dat de
huidige top van de Spoorwegen
weinig te verwijten valt. ‘Zij zijn
pas in 2005 aangetreden. Hun
voorgangers – onder anderen
Karel Vinck en Etienne Schoup-
pe – moeten zich óók voor de
commissie verantwoorden.’
Michel Doomst (CD&V) stelt
zich net als heel wat anderen
ook openlijk de vraag of de logge
structuur van de NMBS – ver-
deeld in drie zware ‘olifantenpo-
ten’ – er niet voor heeft gezorgd
dat ‘de boel zodanig is vertraagd
dat er uiteindelijk bijzonder wei-
nig gebeurde’. 

Wat z al d e u i tei n d eli j ke
u i t ko mst z i j n?
Minister Vervotte gaf gisteren al
een blik op een uiteindelijk re-
sultaat: ze onderzoekt of het
stopsysteem niet versneld kan
worden geïnstalleerd (zie ook
hiernaast). Dat zal veel geld kos-

ten en de nodige hinder voor de
treinreizigers met zich mee-
brengen. Bij wijze van voorbeeld
zei ze dat het drukke station
Brussel-Zuid drie dagen dicht
zou moeten. Maar die prijs lijkt
iedereen bereid te betalen. 
David Geerts (SP.A) betwijfelt of
dat zal volstaan. ‘De werkdruk
van de machinisten is abnor-
maal hoog, wat niet bevordelijk
is voor de veiligheid. Als de ceo’s
in de commissie geen bevredi-
gend antwoord geven op wat ze
daaraan denken te doen, zal ik
een tweede bestuurder eisen.’
Luc Van Biesen (Open VLD)
verwacht vooral exacte informa-
tie van de betrokkenen. ‘Ze be-
seffen voldoende de ernst van de
situatie. Ze zullen dus niet de
zwarte piet naar mekaar door-
schuiven maar precies vertellen
wat wanneer is gedaan en ge-
beurd om die bewuste veilig-
heidssystemen te installeren.

Zal d at v old oe n d e z i j n?
Voor de oppositie staat nu al
vast dat dit niet zal volstaan, al
houdt de SP.A zich nog wat op
de vlakte. De roep om een échte
onderzoekscommissie blijft
klinken, maar dat lijkt een
doodgeboren kind. Want het ge-
rechtelijk onderzoek is nog niet
rond en zolang dat niet het geval
is, kunnen de parlementsleden
weinig kanten op omdat ze niet
over de volledige informatie be-
schikken. Van Biesen: ‘Het
moet geen politiek spelletje
worden waarbij de schuldige
wordt aangeduid omdat dat de
ene of andere partij goed uit-
komt.’ 
Nogal wat commissieleden ste-
ken de hand in eigen boezem.
‘We hebben de jongste jaren
vooral aandacht gehad voor het
comfort en de snelheid van de
treinen. Veiligheid is zelden ter
sprake gekomen.’

op het matje
MINISTER ZICH VOOR DE KAMERCOMMISSIE 

Nog tien gewonden
in het ziekenhuis

Tien slachtoffers van de ramp
liggen nog in het ziekenhuis.
‘Vijf liggen op intensieve
zorgen, vijf in een gewoon
ziekenhuisbed’, laat de FOD
Volksgezondheid weten. 
De berging zit op schema,
zegt woordvoerder Guido
Ardeel van Infrabel. ‘De sa-
menwerking met politie,
parket, slachtofferidentifica-
tieteam (DVI) en hulpdien-
sten verloopt perfect. Er is het
hele weekend hard gewerkt in
een beurtrol. Alle wagons van
de trein die uit Quiévrain
kwam, zijn gelicht. Nu kun-
nen we beginnen met het
takelen van het eerste rijtuig
van de trein die uit Leuven
kwam. Daarvoor wordt de
bovenleiding opnieuw ver-
plaatst. Het schema wordt
goed gevolgd.’ Het DVI-team
trof geen menselijke resten
aan, maar blijft de komende
dagen aanwezig. (PHU)

Eurostar en Thalys 
pas vanaf 2 maart 
weer normaal
Nog zeker de hele week blijft
het Eurostar- en Thalysver-
keer onderbroken. Vanaf
vandaag tot en met donder-
dag 25 februari zullen dage-
lijks wel drie Eurostartreinen
tussen Brussel en Londen
sporen. Daarbij volgt de Eu-
rostar een omleiding via een
klassieke spoorlijn, wat de
reistijd 50 minuten langer
maakt. Een hervatting van de
normale dienstregeling is ten
vroegste voor 2 maart. 
Ook de Thalys Brussel-Parijs
doet 25 minuten langer over
zijn reistijd. De lijn Brussel-
Keulen zou volgens het boekje
rijden. (BLG)
www.eurostar.com
www.thalys.com

Achttien
bloembollen voor
slachtoffers
Tijdens misvieringen in de
twee kerken van Buizingen is
een gedachtenismoment ge-
houden voor de slachtoffers.
In de Jan Boscokerk plantten
kinderen 18 bloembollen in
een mand. ‘In een korte bezin-
ningstekst werd stilgestaan bij
het leed van de slachtoffers en
nabestaanden en het werk
van de hulpverleners’, zegt
parochieverantwoordelijke
Els Paridaens.
De Sint-Vincentiuskerk orga-
niseerde na de aswoensdag-
viering al een fakkeltocht
naar de plaats van de ramp.
Gistermorgen was een man
uit Zinnik in de kerk die zich
in een van de verongelukte
treinen bevond. Hij was naar
Buizingen afgezakt uit dank
dat hij de ramp overleefd had.
Hij kreeg de gelegenheid een
kaars aan te steken, maar was
te geëmotioneerd om een
woord uit te brengen. (BLG)
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