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ert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brandbe-
strijding en dringende medische hulp)

MONDELINGE VRAGEN

van de heer Bernard Clerfayt (F) aan de heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring, belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp, betreffende “de 
heraanleg van de Haachtste steenweg”.

(Sprekers: de heren Bernard Clerfayt en Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp)

van mevrouw Geneviève Meunier (F) aan de heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp, betreffende 
“de heraanleg van het Meiserplein en van de Lambermontlaan”.

(Sprekers: mevrouw Geneviève Meunier en de heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
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aanleg van de Bergensesteenweg”.
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van mevrouw Anne-Françoise Theunissen (F) aan de heren Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
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energie en huisvesting, betreffende “de toepassing van het Rosettaplan op de MIVB”

(Sprekers: mevrouw Anne-Françoise Theunissen en de heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp)

van de heer Benoît Cerexhe (F) aan de heren Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring, belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp en Robert 
Delathouwer, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Mobiliteit, ambtenaren-
zaken, brandbestrijding en dringende medische hulp, betreffende “de veiligheid in de Leopold-II tunnel”.

(Sprekers: de heren Benoît Cerexhe en Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp)
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Voorzitter: de heer Willem Draps.

De vergadering wordt om 14.35’ uur geopend.

INTERPELLATIE VAN DE HEER MAHFOUDH ROM-
DHANI TOT DE HEER JOS CHABERT, MINISTER
VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET OPENBARE WERKEN, VER-
VOER, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP, 

betreffende “het beheer van de veiligheidsdienst van de
MIVB”.

De heer Mahfoudh Romdhani (in het Frans) .- Twee jaar
geleden kreeg de dienst voor algemeen toezicht die bij de
MIVB bevoegd is inzake veiligheid, het verwijt dat hij zich
schuldig maakte aan een racistische houding en aan racistische
uitlatingen, het gebruik van verboden apparaten, het afluisteren
van vakbonds- of personeelsvergaderingen, enz. 

Na kennis te hebben genomen van de conclusies van het
intern onderzoek betreffende die dienst, hebben de raad van
bestuur en het beheerscomité van de MIVB het ontslag aange-
kondigd van het hoofd van de dienst algemeen toezicht, Bern-
ard Six, en van het hoofd van de patrouilledienst Menten, tegen
wie momenteel een proces loopt na een klacht tegen racisme,
waarbij het Centrum voor gelijke kansen zich burgerlijke partij
heeft gesteld.

Er werd een interne audit verricht inzake die dienst. In de
conclusies ervan werd gewezen op de behoefte aan een gron-
dige wijziging van de mentaliteit binnen de dienst als geheel.
In mei 1999 kondigde de MIVB de omvorming aan van die
dienst tot een nieuwe afdeling ‘controle en bewaking’.

Hoeveel personeelsleden telt die dienst? Gaat het om perso-
neelsleden van de vroegere dienst voor algemeen toezicht die
opnieuw in dienst zijn genomen of werden er nieuwe mede-
werkers in dienst genomen? Welke initiatieven zijn er geno-
men opdat het personeel niet hervalt in oude praktijken? 

Ook al konden Six en Menten aansprakelijk worden gesteld
voor de tekortkomingen, toch is het blijkbaar de dienst in zijn
geheel die zou moeten worden hervormd.

De personeelssterkte van die dienst zou zijn uitgebreid met
nieuw in dienst genomen stewards. Wat is hun statuut? Welke
opleiding zullen ze krijgen opdat ervoor wordt gezorgd dat
elke vorm van racistisch optreden wordt voorkomen? 

Al wie op de veiligheid moet toezien, staat onder een
enorme emotionele en psychologische druk. Wil men ontspo-
ringen voorkomen, dan moet worden voorzien in een degelijke
opleiding en in een gewaarborgd statuut. 

U hebt een aanzienlijke verruiming van de middelen in het
vooruitzicht gesteld met het oog op een betere dienstverlening
en meer veiligheid. Voor de indienstneming van personeel zou
nagenoeg 500 miljoen worden uitgetrokken. Van het beheers-
comité van de MIVB kreeg u een aantal concrete voorstellen
voor de aanwending van die middelen. Hoever staat het

daarmee ? Hoeveel personen zijn er in dienst genomen ? Is de
indienstnemingsprocedure ten einde ? Welke informatie en
welk statuut zal aan die nieuwe personeelsleden worden
gegeven ? Is er een voldoende rotatie wat de beschikbare mid-
delen voor de MIVB betreft ? 

De heer Johan Demol .- De opmerkingen over de werking
van de vroegere bewakingsdienst en het gebruik van verboden
materiaal werd destijds weggelachen door minister Hasquin tij-
dens de openbare vergadering van 11 december 1998. De
gemakkelijke beschuldiging van racisme ergert mij, temeer
omdat er nog geen enkele veroordeling wegens racisme is
gebeurd. Er zijn mensen in deze zaal die foto’s van Belgen
hebben verbrand. Ik zou hen ook van racisme kunnen beschul-
digen.

Er zijn mensen buitengegooid nadat de voorzitter van de
raad van bestuur van de MIVB een mediashow had gegeven.
Het was duidelijk dat de rechten van de verdediging daarbij
werden geschonden. Deze zaak is trouwens nog steeds aanhan-
gig bij de arbeidsrechtbank en maakt nog steeds een strafrech-
telijk geding uit.

Welke maatregelen overweegt de minister om de rechten
van de verdediging en dus de rechten van de mens te doen eer-
biedigen? Wat zal hij doen als de voorzitter van de raad van
bestuur van de MIVB nog eens de show tracht te stelen, indien
dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft? Het is bekend dat de
mediatisering van een probleem negatieve gevolgen heeft in
een tuchtrechtelijke zaak. Dat is hier des te meer het geval
omdat de voorzitter van de raad van bestuur ook een politicus
is. Dergelijke incidenten mogen in de toekomst niet meer
gebeuren.

Mevrouw Geneviève Meunier (in het Frans) .- Bestaat er
wat die dienst betreft een samenwerking met de rijkswacht en
met de gemeentediensten ?

Zijn er met het oog op Euro 2000 bijzondere instructies
gegeven om dergelijke samenwerking te bevorderen ?

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- De
MIVB heeft haar controle- en bewakingsdienst volledig
gereorganiseerd. Er zijn geen personeelsleden van de vroegere
toezichtsdienst overgenomen, maar ze zijn naar andere dien-
sten overgeplaatst.

Wat de nieuwe dienst betreft, ligt de klemtoon op een
gezonde motivering en op een andere mentaliteit. De dienst is
belast met het controleren van de vervoerbewijzen, preventie,
de veiligheid van de klanten en het optreden in geval van inci-
denten. 

De politie- en bewakingsdienst moet gescheiden blijven
van de gewone controles. Er zal moeten worden op toegezien
dat minder agressief wordt gecontroleerd en dat er meer solida-
riteit met de collega’s heerst. Het uniform zal minder streng
zijn. Daarenboven zullen die personeelsleden een opleiding
krijgen. 
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De stewards krijgen ook een specifieke opleiding gericht
op het contact en de bemiddeling met de reizigers. Door hun
aanwezigheid moeten ze bijdragen tot een gevoel van zeker-
heid. Ze werken op basis van een contract voor bepaalde duur.

Bij de indienstneming wordt geen onderscheid op basis van
ras of enigerlei ander criterium gemaakt en alle bevolkingsla-
gen komen aan bod.

Het veiligheidsprogramma van de MIVB berust op een
totale begroting van 500 miljoen extra bij de meerjarenbegro-
ting. Dat programma wordt momenteel ter uitvoering gebracht. 

Er wordt voorzien in een vermeerdering van het aantal per-
soneelsleden op het net, zowel door de inzet van controle- en
bewakingsagenten als door de aanwezigheid van de hondenbri-
gade, waarvan de personeelssterkte werd uitgebreid. Daarmee
is een bedrag van 128 miljoen gemoeid. Er is sprake van oplei-
ding en begeleiding van personeelsleden die het slachtoffer van
agressie zijn geworden ; er wordt voorzien in opleiding voor
alle personeelsleden in dienst en voor alle nieuwe personeelsle-
den alsook in bijzondere opleidingsprogramma’s voor de con-
trole- en bewakingsdiensten. Het bedrag dat daarvoor wordt
uitgetrokken, is 15,7 miljoen. Daarenboven zal de financiële
weerslag van de ontwikkeling van een bijzonder opleidings-
programma voor de stewards miniem zijn, omdat er externe
financiële middelen beschikbaar zijn. De begroting bevat
tevens middelen voor de aanschaf van videocamera’s in de
trams en bussen (265 miljoen), de inrichting van een radioka-
naal voor noodoproepen (23 miljoen), de beveiliging van
bestuurdersplaatsen in de trams (28 miljoen) en de installatie
van alarmknoppen in de metrostellen (24 miljoen).

Wat de vraag van Mevr. Meunier betreft, zijn er uiteraard
contacten met de plaatselijke besturen en met de rijkswacht. In
het kader van Euro 2000 werkt de MIVB samen met alle
instanties die zorgen voor de veiligheid. 

(Verder in het Nederlands)

Ik zal me niet uitspreken over de racistische uitlatingen. De
zaak is aanhangig bij de rechtbanken. Ik zal niemand beschul-
digen zolang de rechtbanken zich niet hebben uitgesproken.
We zullen de beslissingen van de rechtbanken uitvoeren.

Er is geen sprake van dat één van de twee personen zou zijn
aan de deur gezet. Hij heeft integendeel een aanzienlijke ont-
slagvergoeding gekregen. De maatschappij heeft een auto-
noom statuut. Het reglement werd nageleefd en de afdanking
verliep overeenkomstig de regels.

- Het incident is gesloten.

MONDELINGE VRAGEN 

Heraanleg van de Haachtsesteenweg

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans) .- De Haachtse-
steenweg is altijd een belangrijke verbindingsweg geweest tus-
sen het stadscentrum en de buitenwijken. Deze vroegere
provincieweg werd in 1995 overgedragen aan de gemeentelijke

overheid in de gemeenten waar deze weg doorheen loopt :
Sint-Joost-ten-Noode, Schaarbeek, Evere en Haren. In 1999
werd de weg overgedragen aan het Gewest. 

Die weg is over haar gehele lengte in slechte staat en tal
van buurtbewoners vragen zich af wat de gewestelijke over-
heid van plan is. Is er niet dringend behoefte aan herstelwerk-
zaamheden per baanvak ? Moeten die vernieuwingswerken
niet gepaard gaan met voorzieningen voor gemakkelijker open-
baar vervoer en voetgangersverkeer en met een heraanleg van
de voetpaden ? Ten slotte moet ook speciale aandacht worden
besteed aan de openbare verlichting.

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- De
Haachtsesteenweg werd bij besluiten van 2 april en 6 mei 1999
ingedeeld bij de gewestwegen op het grondgebied van de
gemeenten Schaarbeek, Brussel en Evere.

Het gedeelte van de Haachtsesteenweg gelegen op het
grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node dient nog
officieel te worden overgeheveld naar het Gewest.

Op het ontwerp van Gewestelijk Bestemmingsplan is de
Haachtsesteenweg op het grondgebied van de gemeenten Sint-
Joost-ten-Node, Schaarbeek en Evere aangeduid als een inter-
wijkenweg. Op het grondgebied van de Stad Brussel evenwel
is deze weg als hoofdweg gecatalogeerd.

Ik ben het eens met het Geachte Lid dat deze steenweg zich
over haar volle lengte in een zeer slechte toestand bevindt.
Daarenboven doorsnijdt deze weg verscheidene probleemwij-
ken.

Het is dan ook mijn bedoeling om tijdens deze legislatuur
van de herinrichting van de Haachtsesteenweg een strategisch
project met een ruimtelijk geïntegreerd aanpak te maken.

Het wordt dus een totaalproject waarbij rekening zal wor-
den gehouden met de voetgangers, de fietsers, het voertuigver-
keer, het openbaar vervoer en de omgeving.

Zo moet het project een kwalitatieve verbetering van de
voetpaden en de fietspaden, alsook van de oversteekplaatsen
inhouden, naast een verbetering van de toegankelijkheid en de
doorstroming van het openbaar vervoer.

Ook de signalisatie zal op een geïntegreerde en multimo-
dale wijze worden herbekeken.

Een bijzondere aandacht zal er worden besteed aan de
modernisering van de openbare verlichting. Hiertoe zal er een
scenografische studie worden verricht.

Het eindresultaat dient een openbare ruimte te zijn met uit-
straling en geïntegreerd in het stadsproject.

De budgettaire impact van de heraanleg van deze 6,5 km
lange verkeersweg kan geraamd worden op 550 à 600 miljoen
F.

Het spreekt voor zich dat, zowel om redenen van budget-
taire programmatie als het voor de coördinatie van het verkeer
tijdens de werken of om de hinder voor de omwonenden en de
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handelaren te beperken, de uitvoering van deze werken zal die-
nen te worden gespreid over verscheidene begrotingsjaren.

Op dit ogenblik bereidt mijn administratie de procedure
voor het aanstellen van een ontwerper. In functie van de evolu-
tie van de studie, het afleveren van de bouwvergunning, de
eventuele tussenkomst en coördinatie met de nutsmaatschap-
pijen en de voorwaarden van uitvoering vastgesteld door de
Commissie voor coördinatie van de werven, kan de eerste spa-
desteek ten vroegste voorzien worden voor begin 2002.

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans) .- Het is moeilijk
om te voorspellen wanneer de werken een aanvang zullen
nemen. Dat is echter het enige waarvoor de omwonenden zich
interesseren. Er zal trouwens moeten worden op toegezien dat
ze op een gegeven moment tijdens de procedure worden
geraadpleegd. Tevens zou het een wijs besluit zijn om in
samenwerking met de lokale overheid de dynamische krachten
in de wijken waar die weg doorheen loopt, te raadplegen. 

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- Wij
waren dit van plan.

-Het incident is gesloten.

Heraanleg van het Meiserplein 
en van de Lambermontlaan

Mevrouw Geneviève Meunier (in het Frans) .- Jarenlang
reeds is er sprake van een heraanleg van het Meiserplein en de
Lambermontlaan. Er zijn echter reeds een groot aantal studies
uitgevoerd. Daarenboven had het wijkcomité van het Meiser-
plein indertijd een interessant project naar voren gebracht. Op
het einde van de vorige regeerperiode had het Gewest de
opdracht voor een studie gegeven en de gemeente had tamelijk
revolutionaire aanbevelingen gedaan, aangezien ze voorstan-
der was van de afbraak van het viaduct. Het Gewest ging niet
akkoord met dit voorstel. Via het Meiserplein loopt een
belangrijke invalsweg naar Brussel. Momenteel wordt het Mei-
serplein overspoeld door het autoverkeer ten nadele van de
zwakke weggebruikers, namelijk de voetgangers en de fietsers.
De trams zitten vast in het verkeer ondanks het mobiliteitscon-
tract dat voor dit plein is gesloten. 

Op de Lambermontlaan gebeuren er teveel ongevallen. Het
verkeer op de ring verloopt in twee richtingen en er wordt te
hard gereden. De voetgangers hebben onvoldoende tijd om
over te steken en de fietsers worden onvoldoende bechermd op
de fietspaden die niet zichtbaar zijn vannuit de wegen. De weg
is echter breed genoeg om een vak aan te leggen voor het trage
verkeer langs het Josaphatpark. 

De Ecolo-fractie neemt dat het Gewest dringend een beslis-
sing moet nemen omtrent deze belangrijke gewestweg. Er zijn
voldoende studies, adviezen en projecten; de bewoners en
omwonenden maar ook alle weggebruikers verwachten einde-
lijk een beslissing. Dat is niet gemakkelijk, omdat een keuze
moet worden gemaakt tussen enerzijds een vlotte doorstroming
van het autoverkeer en anderzijds de veiligheid van de zwakke

weggebruikers en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.
Wij vragen dat U eindelijk uw verantwoordelijkheid neemt
want het zal zeker nog jaren duren vóór de gevolgen van de
beslissing te merken zullen zijn.

Is de heraanleg van die weg voor u een prioritair aandachts-
punt? Hebt u met betrekking tot het Meiserplein conclusies
getrokken uit de studies die zijn verricht? Ligt het in uw bedoe-
ling te zorgen voor een volledig nieuwe aanleg van de Lam-
bermontlaan? Indien dit niet het geval is, zult U op zijn minst
maatregelen nemen om de veiligheid van de voetgangers en de
fietsers te garanderen?

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- Deze
mondelinge vraag van het Geachte Lid sluit aan op de monde-
linge vraag van Mevrouw Isabelle Molenberg betreffende de
herinrichting van de Brand Whitlocklaan, de Vergotesquare en
de Reyerslaan die in deze Commissie op 23 november 1999
werd behandeld.

Ik heb toen geantwoord dat het vak van de oostelijke Grote
Ringlaan die de Van Praet- en de Teichmannbrug verbindt met
de Terkamerenlaan een structurerende ruimte is die al onze
aandacht verdient. Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, dat
werd goedgekeurd tijdens de vorige legislatuur, heeft dit trou-
wens bevestigd maar beschouwt dit vak evenwel niet als priori-
tair.

Toen in deze Commissie de begroting 2000 werd bespro-
ken, heb ik reeds de gelegenheid gehad om U in te lichten over
de prioritaire investeringen die ik tijdens deze legislatuur wil
uitvoeren, nl.

- de verbetering van de doorstroming van het openbaar ver-
voer op de gewestwegen;

- de realisatie van het gewestelijk fietsroutenet;

- de modernisering van de voetpaden langs de gewestwe-
gen. Een grote inhaaloperatie dringt zich op;

- de heraanleg en modernisering van de wegen die recent
van de gemeenten werden overgenomen. De meeste van deze
wegen werden jarenlang verwaarloosd door de gemeenten
(bijv. de Havenlaan) of de provincie (bijv. De Haachtsesteen-
weg), en vele van deze wegen liggen in wijken in moeilijkhe-
den;

- punktuele verbetering van de verkeersveiligheid.

Het gaat hier om een ambitieus programma dat over ver-
scheiden budgettaire jaren zal dienen gespreid te worden.

Op het einde van deze legislatuur kan dan bekeken worden,
in functie van de vordering van de voormelde realisaties en van
de budgettaire middelen, welke nieuwe projecten er kunnen
worden opgestart.

De volledige herinrichting van het Meiserplein en de Lam-
bertmontlaan is een uitgebreid project dat ongetwijfeld gevol-
gen zal hebben voor de mobiliteit in het Gewest. De kostprijs
van een grondige heraanleg kan worden geraamd op verschil-
lende honderden miljoenen.
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Een dergelijke interventie kan in het licht van de prioritaire
investeringen niet voor de nabije toekomst worden geprogram-
meerd.

Zoals u het zelf onderstreept, is het Gewest niet ledig
gebleven, en heeft het gezocht naar een optimale inrichting. Er
werden immers reeds een aantal studies uitgevoerd. Deze heb-
ben echter niet altijd de gewenste resultaten opgeleverd.

Dit is met name het geval voor het herinrichtingsvoorstel
voor het Meiserplein dat erin bestond het verkeer op de as
Wahis-Reyers te behouden op zijn huidige plaats maar het ver-
keer afkomstig of naar de Rogierlaan, de Leuvensesteenweg
(kant Sint-Joost) en de Plaskylaan rondom het plein te leiden
en aldus een centrale ruimte vrij te maken voor de voetgangers
en de gebruikers van het openbaar vervoer. Ondanks proeven
voor een optimalisering, moest deze oplossing worden verwor-
pen omdat zij de overbelasting door het autoverkeer ver-
hoogde.

Het Gewest is vandaag aanwezig op het Meiserplein door
middel van de mobiliteitscontracten, waarvan een met de
gemeente Schaarbeek, dat betrekking heeft op de bewaking
van het kruispunt door de gemeentepolitie om de doorstroming
van het openbaar vervoer te verzekeren; deze bewaking komt
ook ten goede aan de voetgangers en fietsers.

Mijn departement werkt momenteel aan de opstelling van
een project voor de heraanleg van de Wahislaan tussen het
Meiserplein en de Leopold III-laan. Dit project bestaat erin, het
transitverkeer, dat voornamelijk afkomstig is van de Leopold
III-laan, te verhinderen om zich in de Papaverstraat te begeven;
deze maatregel wordt gekoppeld aan een nieuwe wegen voor
de fietsers op het kruispunt Wahis/Leopold III, evenals aan
faciliteiten voor het openbaar vervoer, en beantwoord aan de
opties van het Irisplan inzake de bevordering van alternatieve
vervoerwijzen voor de auto en de specialisatie van het wegen-
net door een bescherming van het net met een plaatselijk
karakter.

De verwezenlijking van dit vak zal worden depland in
functie van de aflevering van de stedenbouwkundige vergun-
ning en beschikbare begrotingsmiddelen.

Dit type van inrichting veronderstelt een doeltreffend
gewestelijk hoofdnet waarvan de as Reyers-Wahis-Lam-
bermont een van de belangrijke schakels is.

Dit is een element dat niet uit het oog mag worden verloren
bij het zoeken naar een oplossing voor de heraanleg van de
Lambermontlaan.

In de richting van het kanaal naar het bos werd de veilig-
heid van de fietsers op de Lambertmontlaan reeds verbeterd
dankzij de inrichtingen aangebracht op de zijwegen teneinde
de snelheid van de voertuigen te beperken. In de richting van
het kanaal werd de regeling van de verkeerslichten geoptimali-
seerd om te vermijden dat er overdreven snel gereden wordt.

Het is juist dat de snelheden waartegen wordt gereden in de
richting van het kanaal hoog blijven. Onder de vorige legisla-
tuur werd inderdaad aan een oplossing gewerkt. Deze plande

twee snelle rijstroken en een zijweg die door een berm zou
worden gescheiden van de twee snelle stroken.

Deze oplossing zou evenwel verder moeten moreden uitge-
werkt wat betreft de voertuigen die links afslaan. De huidige
situatie voor deze voertuigen is niet optimaal vanuit het oog-
punt van de verkeersveiligheid. De voertuigen, die links
afslaan, zouden in de toekomst bovendien talrijker moeten
worden omwille van de hiërarchie van de wegen (de Wahislaan
ten aanzien van de Chazallaan, bijvoorbeeld).

Ik heb bovendien aan mijn administratie gevraagd om de
mogelijkheid te onderzoeken om langsheen het Josaphatpark
een strook te behouden aan de zwakke weggebruikers, zoals
voorgesteld in uw vraag.

Gelet op haar statuut van grootstedelijke weg en de hiërar-
chie van de wegen, kan men wel maatregelen onderzoeken om
de verkeersveiligheid te verbeteren maar moet er strikt op wor-
den toegezien dat de noodzakelijke capaciteit behouden blijft.

- Het incident is gesloten.

Uitbreiding van het aantal sporen 
op lijn 124 (Brussel-Nijvel)

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans) .- In het
kader van het GEN-project voor Brussel zou de NMBS een
project uitwerken voor de uitbreiding van lijn 124 tot 3 of 4
sporen op het gedeelte tussen Linkebeek en Brussel-Zuid.
Twee maanden geleden deed Ecolo-Brussel zijn beklag over de
spoorwegprojecten in het Brussels Gewest. Wij wensen dat
goede keuzes worden gemaakt wat de investeringen betreft en
dat de NMBS haar aandacht toespitst op de verzuchtingen van
de gebruikers en op de weerslag van de grote werken op de
stad.

Wij hebben gewezen op de problemen die voor de omwo-
nenden van lijn 124 konden rijzen. De inwoners hebben zopas
de aandacht op die problemen gevestigd. De omwonenden in
Ukkel-Stalle hebben de toekomstige werken voor lijn 124
onderzocht, samen met en met de steun van Inter-Environne-
ment Bruxelles en de vereniging NOMO. Volgens hen zal het
stadsweefsel door het project verloren gaan en zal het een
negatieve weerslag hebben op de omgeving. Er zouden ver-
scheidene tientallen huizen moeten worden onteigend. De sta-
tionsgebouwen zouden bedreigd worden, de twee viaducten in
de De Stallestraat en de Guldenkasteelstraat zouden moeten
worden verbreed, wat tot gevolg zou hebben dat een interes-
sant patrimonium verloren zou gaan. Er zouden negen bruggen
opnieuw moeten worden gebouwd.

De NMBS zou die werken willen uitvoeren om de mobili-
teit te verbeteren. Enkele jaren geleden waren er betere aan-
sluitingen in de stations langs lijn 124 : toen passeerden er
verscheidene treinen per uur, nu slechts één. De frequentie op
de bestaande lijnen zou kunnen worden verbeterd. 

Is het redelijk aanvaardbaar dat belangrijke infrastructuur-
werken worden uitgevoerd, als er alternatieve oplossingen
voor een beter spoorwegverkeer mogelijk zijn ? Wat is het



 VERGADERING VAN WOENSDAG 24 MEI 2000 7

BIV (1999-2000) Nr. 46

standpunt van de Brusselse regering inzake de projecten voor
uitbreiding van lijn 124 ? Hoever staat het plan voor de aanleg
van spoorbanen die het mogelijk maken dat bepaalde treinen
elkaar kunnen voorbijsteken ? Staat u in contact met de NMBS
zodat u hun project kunt bestuderen en alternatieve oplossin-
gen kunt overwegen ? 

Ik citeer wat te lezen staat in het advies van het Brussels
Gewest aan de NMBS : Het Gewest is van oordeel dat de uit-
breiding tot vier spoorbanen bijzonder nadelig zal zijn voor de
omwonenden. Dat advies is erg duidelijk, maar alleen daar heb
ik het gevonden. Het Gewest moet de omwonenden zekerheid
geven omtrent zijn bereidheid om een uitbreiding tot vier
spoorbanen te weigeren. 

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- De
plannen voor de uitbreiding van lijn 124 bestaan al een tijdje.
Het adviesbureau voor het GEN heeft drie spoorbanen in plaats
van twee voorgesteld. Het akkoord dat op 30 maart 1999 werd
ondertekend door de ministers belast met vervoer, voorzag in
de aanleg van vier spoorbanen voor lijn 124. De NMBS koos
voor dit scenario. Dat project is niet meer dan een denkoefe-
ning. Er is nog geen studie verricht en er bestaat geen zeker-
heid omtrent de concrete verwezenlijking ervan, want het
project is niet opgenomen in het investeringsplan van de
NMBS.

In de loop van dit jaar zal een nieuw investeringsplan 2001-
2010 worden opgesteld. De middelen die de federale overheid
ter beschikking van de NMBS zal stellen, zullen het mogelijk
maken om te zien welke projecten kunnen worden verwezen-
lijkt.

Naar ik heb vernomen, zou de federale minister bevoegd
voor verkeer en mobiliteit aan de NMBS de opdracht hebben
gegeven om een dossier samen te stellen met het oog op het
verkrijgen van de bouwvergunningen voor de uitbreiding van
lijn 124 tot vier spoorbanen. 

Zodra ik over de officiële informatie beschik, zal ik u die
bezorgen.

Het standpunt van de Brusselse regering kan worden
samengevat als volgt : er moet worden aangetoond dat de
infrastructuurwerken nodig zijn ; eventuele infrastructuurwer-
ken moeten worden uitgevoerd met een minimum aan hinder
voor de stadsbewoners ; het stadsringnet moet een aanzienlijke
verbetering voor de Brusselaars opleveren. Die punten staan
vermeld in het advies dat de gewestregering op 18 februari uit-
bracht inzake het plan van de NMBS. In dat advies staat dat
voor lijn 124 moet worden nagegaan of het mogelijk is zich te
beperken tot twee spoorbanen op het traject Ukkel-Kalevoet -
Brussel-Zuid.      

- Het incident is gesloten.

Heraanleg van de Bergensesteenweg

De heer Philippe Debry (in het Frans) .- In de steden-
bouwkundige vergunning voor het doortrekken van de metro-
lijn naar Erasmus en de bouw van een metrostation aan de
Steenweg op Bergen is sprake van de heraanleg van het boven-
grondse deel van die weg via een vermindering van 4 tot 2 rij-
vakken vanaf het kruispunt met de ring en niet meer ter hoogte
van de spoorwegbrug.

De gewestelijke administratie had duidelijk haar voorne-
men te kennen gegeven om de pendelaars ertoe aan te zetten
gebruik te maken van de ring in plaats van voort te rijden op de
Steenweg op Bergen.

Nu zou dat gedeelte van de bovengrondse werken worden
verschoven tot op het ogenblik waarop de metro in dienst
wordt genomen, wat nefast zou zijn voor de wijk La Roue, die
thans dienst doet als uitvalsweg voor de werken en die dus nog
verscheidene jaren lang hinder zou kunnen ondervinden.
Momenteel wordt bestudeerd of die wijk tot een zone 30 kan
worden opgevormd, om te voorkomen dat er veel doorgaand
verkeer is zoals thans het geval is.

Zal de vernauwing van de Steenweg op Bergen worden
uitgesteld ? Zo ja, om welke reden?

Is in het plan sprake van de aanleg van een plateau dat de
weg dwarst ter hoogte van de Van Laerlaan? Zo ja, wanneer
zal dat worden aangelegd?

Enkele dagen geleden stond in de pers te lezen dat de
gemeente Anderlecht haar veto heeft uitgebracht tegen de ver-
smalling van de steenweg, omdat zij het inkomend verkeer via
de Bergensesteenweg en de wijk “Het Rad” niet wil beperken.
Is de minister daarvan op de hoogte? 

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- In de
oorspronkelijke stedebouwkundige vergunning is alleen nog
sprake van één rijvak tussen de uitrit op de ring en de Van Lae-
rlaan richting centrum. Toen die vergunning werd afgeleverd,
maakte de gemeente Anderlecht geen opmerkingen in dat ver-
band. Nu de werken zijn aangevat, weigert de gemeente
(vooral de politie) aan de aannemer de vergunningen af te leve-
ren voor de plaatsing van de signalisatie op de werf.

Een ander probleem is de vlotte doorgang van het openbaar
vervoer. Als wij de oorspronkelijke bouwvergunning volgen,
zal het busverkeer van De Lijn sterk worden gehinderd. 

Een beperkte toegang van het autoverkeer tot de stad is ver-
antwoord op voorwaarde dat er een goede alternatieve oplos-
sing bestaat voor de Steenweg op Bergen, wat het geval zal
zijn als de pendelaarsparking en de metro daar in gebruik zul-
len worden genomen.

Ik heb dan ook aan de gewestelijke administratie de
opdracht gegeven om een voorlopige rijweg aan te leggen op
het bewuste traject langs de Steenweg op Bergen, met twee rij-
vakken tot aan de Van Laerlaan, en met de samenstelling van
een nieuw dossier voor het verkrijgen van een nieuwe bouw-
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vergunning. Daarin zou sprake zijn van een rijvak voor het
autoverkeer richting centrum en van een rijvak voor het open-
baar vervoer, zowel richting centrum als in de richting van het
Vlaams Gewest, alsook van de aanleg van fietspaden en vol-
doend brede voetpaden.

Ik pleit voor de aanleg van zones 30 in de straten die uitge-
ven op de Steenweg op Bergen, wat kadert in het IRIS-plan.

Binnenkort zal ik een vergadering in mijn Kabinet organi-
seren teneinde samen met de omwonenden, de gemeente en de
dienst B.U.V. na te gaan wat in het kader van de huidige wer-
ken kan worden gedaan.

Wij kunnen alleen iets doen als de gemeente haar goedkeu-
ring hecht aan de aanleg van een zone 30, als ze het aanvullend
politiereglement daarvoor opstelt en goedkeurt en als ze de bij-
komende werken langs haar wegen uitvoert.

De heer Philippe Debry (in het Frans) .- Als ik het goed
heb begrepen, hebt u een wijziging van de bouwvergunning
gevraagd tot aan de Van Laerlaan, wat in het voordeel zal zijn
van een reisweg bis in een residentiële wijk. 

Daarenboven bestaat de Steenweg op Bergen uit tweemaal
één rijvak, wat niet hetzelfde is als een tweevaksweg. 

Aangezien er een metrostation op een honderdtal meter
daarvandaan is gepland, vraag ik mij of er voldoende plaats is
om te voorzien in een centrale plaats voor de metro en in een
afzonderlijke rijbaan plus een bijkomend vak voor het autover-
keer.

Ook al kan er een afzonderlijke rijbaan worden aangelegd
op andere gedeelten van de Steenweg op Bergen, toch vraag ik
mij af of die zal worden in acht genomen. U kent evengoed als
ik de politie van Anderlecht !

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- Ik wil
het niet hebben over de technische problemen wat de aanleg
van wegen betreft, maar zolang er geen alternatieve oplossing
is, moet worden voorzien in een verkeeras voor het openbaar
vervoer. De twee rijvakken moeten dus blijven bestaan. 

De heer Philippe Debry (in het Frans) .- Momenteel is er
slechts één rijvak. Die verbreding staat dus haaks op de wil om
het autoverkeer te verminderen. 

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- Die
laatste opmerking houdt geen steek.

Er zullen twee tijdelijke rijvakken zijn alleen tussen de afrit
op de Ring en de Van Laerlaan. Op de andere gedeelten van de
steenweg zal de bus vooraan in de file een plaats krijgen. 

- Het incident is gesloten.

Toepassing van het Rosettaplan op de MIVB

Mevrouw Anne-Françoise Theunissen (in het Frans) .-
Met toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december
1999 tot bevordering van de werkgelegenheid, heeft de fede-
rale regering zopas een overeenkomst met de NMBS onderte-
kend waarin laatstgenoemde zich ertoe verbindt om tegen 2001
haar totale personeelsbestand uit te breiden tot 600 personen.
In dat kader plant de NMBS de indienstneming van 1.560 jon-
geren op basis van een overeenkomst voor een eerste betrek-
king, waaronder 780 laaggeschoolden. De betrekkingen waarin
wordt voorzien, zullen moeten worden bestemd voor algemene
projecten die tegemoetkomen aan maatschappelijke behoeften.
De jonge werknemers zullen bijgevolg worden ingezet zijn
zowel het onthaal van de gebruikers als de hulp aan mensen die
zich moeilijk kunnen verplaatsen, alsook de verfraaiing en het
onderhoud van de stations, de omgeving ervan en dit meer
bepaald in de grote steden.

(Voorzitter: Mevr. Geneviève Meunier)

Welke begeleidingsmaatregelen hebt u genomen teneinde
ervoor te zorgen dat een passend aantal jonge Brusselaars in
aanmerking kan komen voor indienstneming in het kader van
een arbeidsovereenkomst voor een eerste betrekking bij de
NMBS? 

In Brussel bestond de doelgroep van die arbeidsovereen-
komsten, d.w.z. het aantal jongeren in wachttijd, uit 6.745 per-
sonen.

In dezelfde gedachtegang is de MIVB de grootste typisch
Brusselse werkgever met meer dan 4.500 werknemers in loon-
dienst. Men weet wat de behoeften van die onderneming zijn
inzake arbeidsplaatsen en meer bepaald op het stuk van betrek-
kingen die tegemoetkomen aan ‘maatschappelijke behoeften’.

Als een dergelijke overeenkomst met de MIVB wordt
gesloten in navolging van die met de NMBS, dan zou dat een
duidelijk signaal van de Brusselse regering zijn ter bevordering
van de werkgelegenheid voor jongeren in Brussel, alsook een
symbolische aanzet voor een algemeen dynamisme, zowel in
de privé-sector als in de overheidssector. 

Hoever staat het met een dergelijke overeenkomst wat de
MIVB betreft? 

Wat met de uitwerking van ‘algemene projecten’ voor de
MIVB? 

Hoever staat het met de begeleidingsmaatregelen voor de
plaatsingsdienst opdat zoveel mogelijk Brusselse jongeren
voor een arbeidsovereenkomst voor een eerste betrekking in
aanmerking kunnen komen? 

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- In mijn
antwoord op het eerste deel van de vragen, kan ik namens de
heer Tomas meedelen dat de indienstneming bij de NMBS in
het kader van een arbeidsovereenkomst voor een eerste betrek-
king uit twee delen bestaat.
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Het eerste deel behelst de indienstneming door de NMBS,
voor een statutaire betrekking, van vastbenoemde personeels-
leden die overeenstemt met minstens 2.200 voltijdse betrekkin-
gen, waarvan op zijn minst 1560 aan jongeren zullen worden
toegewezen, waaronder 780 laaggeschoolde jongeren. Die per-
sonen zullen in dienst worden genomen tussen 31 augustus
2000 en 28 februari 2001. De indienstneming van die jongeren
volgens een NMBS-statuut staat gelijk met een indienstneming
op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.
Daarenboven sluit dat project aan bij de voortzetting door de
NMBS van brugpensioneringen als gevolg van het sanerings-
plan ‘Objectief 2005’.

Het tweede deel heeft betrekking op het algemeen project
‘Betere mobiliteit voor de spoorwegreizigers’. Het betreft een
partnerschapsovereenkomst tussen de federale overheid en de
NMBS, met toepassing van artikel 43 van de wet van 24
december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.

In het kader van de algemene projecten die door de federale
regering zijn opgezet, plannen de NMBS en de federale over-
heid de indienstneming van 140 ongeschoolde of laagge-
schoolde jongeren voor functies die verband houden met een
betere mobiliteit voor de spoorwegreizigers.

De verantwoordelijken van de regionale diensten voor
arbeidsvoorziening, de NMBS en de betrokken federale Kabi-
netten, hebben coördinatievergaderingen gehouden met het
oog op de bepaling van de wijze waarop dit project vanaf 1 juli
2000 in toepassing zal worden gebracht. 

Van de 140 geplande arbeidsplaatsen zijn er 30 bestemd
voor jonge Brusselaars, 55 voor het Vlaams Gewest en 55 voor
het Waals Gewest. De selectie van die jongeren is gepland
voor begin juni en zal door de regionale diensten voor arbeids-
bemiddeling worden gedaan.

Tevens werd voorzien in de mogelijkheid van compensatie
tussen de Gewesten voor het geval een Gewest moeilijkheden
zou ondervinden om gegadigden voor te stellen die voldoen
aan de voorwaarden qua scholing en leeftijd om die arbeids-
plaatsen in te nemen.

Wat mij betreft, kan ik u meedelen dat de MIVB aandach-
tig de eventuele toepassing van het ‘Rosettaplan’ ter bevorde-
ring van de werkgelegenheid bij die instelling heeft
onderzocht.

Ik kan u geen resultaten van die studie door de personeels-
dienst van de MIVB geven, aangezien de huidige betrekkingen
vooral te maken hebben met het project voor de stewards.

Dat project voorziet in de indienstneming van 148 stewards
in het kader van de drie afzonderlijke tewerkstellingspro-
gramma’s: 20 PTP stewards zijn sedert oktober 1999 in dienst
(na de toestemming door de RVA kon de MIVB ze onmiddel-
lijk in dienst nemen) ; 68 stewards in het kader van het jonge-
renbanenplan zullen in dienst kunnen worden genomen na
schriftelijk akkoord van de minister die bevoegd is voor werk-
gelegenheid; 60 stewards in het jongerenbanen-stelsel zullen
ter beschikking kunnen worden gesteld door tien Brusselse
gemeenten in het kader van de veiligheidscontracten (acht

gemeenten moeten nog hun handtekening plaatsen onder de
overeenkomst tot vaststelling van de rechten en verplichtingen
van de betrokken partijen).

Voor het Rosettaplan moeten dezelfde soort werkzoeken-
den als voor het project inzake de stewards in dienst worden
genomen.

De indienstneming van stewards is echter reeds zodanig ver
gevorderd dat opdat nog sprake zou kunnen zijn van toepassing
van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 in de vorm
van een ‘andere’ overeenkomst met de MIVB.

De MIVB spant zich voortdurend in op het gebied van
indienstneming, vooral dan voor jonge Brusselaars. Zo zijn er
17 bedienden en 371 arbeiders in dienst gekomen in de loop
van 1999 en tijdens de eerste vier maanden van 2000 kwamen
er 13 bedienden en 190 arbeiders bij. 

Mevrouw Anne-Françoise Theunissen (in het Frans) .-
Dat is een precies antwoord, maar de vraag blijft of er een
overeenkomst is gesloten met het oog op de toepassing van het
Rosettaplan. 

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- Neen.

Mevrouw Anne-Françoise Theunissen (in het Frans) .- Is
dat definitief?

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- Niet
noodzakelijk. 

- Het incident is gesloten.

Veiligheid in de Leopold-II tunnel

De heer Benoît Cerexhe (in het Frans) .- In een recent rap-
port van de Europese Commissie als gevolg van de brand in de
Mont Blanc-tunnel, krijgt de Leopold II-tunnel slechte punten
wat de veiligheid betreft. De tunnel mag niet worden gebruikt
door vrachtwagens met een gewicht van meer dan 3,5 ton,
maar de tunnel is wel vrij toegankelijk voor dergelijke voertui-
gen.

Begin de jaren 90 besloot de regering om toegangspoorten
te installeren die het voor vrachtwagens onmogelijk moesten
maken om de tunnel binnen te rijden. Die beslissing werd mee-
gedeeld aan het B.U.V. maar is nog steeds niet in toepassing
gebracht. Wanneer zullen die toegangspoorten worden geïn-
stalleerd met het oog op voldoende veiligheidsvoorzieningen
overeenkomstig de wensen van de Commissie ? Wanneer zal
er een oefening met de brandweer op een uur met druk verkeer
worden gehouden, teneinde zekerheid te hebben omtrent de
degelijke uitvoering van het veiligheidsplan ? 

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- Het
onderzoek naar de veiligheid van sommige Europese tunnels
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en van de Leopold II-tunnel in het bijzonder werd niet uitge-
voerd door de Europese Commissie, maar door de ADAC
(Duitse Automobilistenclub), in opdracht van de AIT/FIA (The
European Bureau of the Alliance Internationale de Tourisme &
Fédération Internationale de l’Automobile).

In tegenstelling tot wat het Geacht Lid beweert, heeft de
Leopold II-tunnel een gemiddelde en voldoende klassering
gekregen en niet een slechte.

Zoals ik reeds aangaf tijdens de zitting van de Brussels
Hoofdstedelijke Raad op 28 april jongstleden, ingevolge de
mondelinge vraag van mijnheer Joël Riguelle, werden reeds in
het verleden de nodige stappen ondernomen om de veiligheid
in de Leopold II tunnel te waarborgen, en heeft de Administra-
tie opdracht gekregen om de hele problematiek opnieuw te
bekijken in het licht van de resultaten van de door de Duitse
automobilistenfederatie uitgevoerde doorlichting. 

De vragen die u stelt hebeen betrekking op de infrastruc-
tuur enerzijds, en de brandveiligheid anderzijds.

Ik zal mij beperken tot de eerste element, vermits de tus-
senkomsten van de brandweerdiensten tot de aan Staatssecreta-
ris Delathouwer gedelegeerde bevoegdheden behoren en hij u
dan bijgevolg ook de nodige informatie zal kunnen vertrekken.

Het verbod van toegang tot de tunnels voor vrachtwagens
van meer dan 3,5 ton wordt duidelijk gemaakt door de ver-
keersborden type C21 die aan elke toegang geplaatst zijn.

De plaatsing van portieken met het doel om de toegang van
vrachtwagens van meer dan 3,5 ton te verhinderen stelt twee
problemen, namelijk:

- de toegankelijkheid voor bepaalde types van voertuigen;

- het esthetische aspect.

Ik zal dit dan ook nader belichten.

Het is niet omdat de toegang tot de tunnel verboden is voor
voertuigen die een bepaalde tonnenmaat overstijgen, dat er
zich nooit dergelijke voertuigen in de tunnels mogen bevinden.

Inderdaad, bij onderhoudswerken gebeurt het geregeld dat
de aannemer moet gebruik maken van hoogtewerkers en
andere vrachtwagens. Indien er zich portieken zouden bevin-
den aan de tunnels, zou de toegang sterk bemoeilijkt of zelfs
onmogelijk worden.

Hetzelfde geldt voor sommige voertuigen van de hulpdien-
sten en voor takelwagens, die bij hun werkzaamheden sterk
gehinderd zouden worden als zij niet met zwaar materieel de
tunnel kunnen inrijden.

Ook dient er rekening meer gehouden te worden dat in
sommige, weliswaar meet uitzonderlijke situaties, de bussen
van de MIVB moeten gebruik kunnen maken van de onder-
grondse infrastructuur. Dit gebeurde onder andere tijdens de
heraanleg van het Troonplein.

De beperking van het tonnenmaat houdt niet automatisch
een beperking van de hoogte in. Personenwagens, bestelwa-
gens en zwerfwagens mogen met inbegrip van hun lading een
hoogte van 4 m bereiken.

Ook het steden bouwkundige aspect verdient de nodige
aandacht.

Inderdaad, portieken kunnen bezwaarlijk als een stedelijk
element omschreven worden. Dergelijke systemen horen meer
thuis op autosnelwegen, en vallen moeilijk in te passen in een
esthetisch verantwoorde aanleg van de bedoelde zone.

Daarenboven dienen dergelijke portieken geplaatst te wor-
den op locaties waar zij preventief de bestuurders er kunnen op
wijzen dat zij deze wegen niet mogen gebruiken. Daarenboven
dient er dan op voldoende afstand van de portieken nog eens
een voorsignalisatie te worden geplaatst die de hoogte van de
voertuigen beperkt in functie van de portiek. Dit is een wel-
haast onmogelijk op te lossen probleem op bijvoorbeeld de
kleine Brusselse Ringlaan met haar talrijke weefzones tussen
de tunnels.

Op te merken valt dat de ADAC-enquête niet spreekt over
de al dan niet aanwezigheid van portieken.

Het verbod van toegang voor wagens van meer dan 3,5 ton
wordt in het onderzoek als een pluspunt aangegeven, maar het
is natuurlijk geen Europese norm. Men kan bezwaarlijk bijv.
de Mont Blanc-tunnel gaan sluiten voor het vrachtvervoer. 

Namens de heer Delathouwer kan ik u meedelen dat de
dienst brandbestrijding en dringende medische hulp van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de nodige middelen en
kennis beschikt om te kunnen ingrijpen wanneer zich een
zwaar ongeval in de tunnel voordoet. Die tunnel bevindt zich
trouwens niet ver van de hoofdkazerne. De hulpploegen kun-
nen alle in- en uitgangen van de tunnel bereiken via de zijstra-
ten en de vooruitgeschoven post van het AZ VUB van Jette
kan bijspringen door gebruik te maken van de toegangswegen
tot de tunnel via Ganshoren en Koekelberg.

Een grootscheepse simulatie-oefening op een uur waarop er
druk verkeer is, schept tal van problemen. Bij recente ongeval-
len kwam er precies een gebrek aan coördinatie aan het licht.
De hulpploegen hadden het inderdaad moeilijk om te verkrij-
gen dat de tunnel werd afgesloten, niettegenstaande 3 van de 4
politiediensten deel uitmaken van een zelfde politiezone. De
brandweerdienst wenst trouwens overleg te plegen met de
betrokken burgemeesters en politiecommissarissen om derge-
lijke problemen in de toekomst te voorkomen. Het is moeilijk
om het publiek bij zo’n oefening te betrekken.

De heer Benoît Cerexhe (in het Frans) .- Wat de installatie
van de toegangspoorten betreft, golden die opmerkingen reeds
in 1990. U trekt dus de beslissing die toen werd genomen, in
twijfel.

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- U
vergist zich. De beslissing dateert niet van 1990. 

- Het incident is gesloten.

- De vergadering wordt om 16.15u gesloten. 


