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16.01 Maggie De Block (Open Vld): Vandaag 
was er alweer een staking in de 
spoorwegwerkplaatsen, met afgeschafte en 
vertraagd treinen als gevolg en meer files en 
ongevallen op de wegen. Aan de basis van deze 
staking ligt de stemming volgende week in 
Straatsburg over de herziening van het eerste 
spoorwegpakket. Dat pakket heeft tot doel het 
spoorvervoer beter te organiseren. Waarom 
vrezen de vakbonden dat dit nadelig zal zijn voor 
het aantal arbeidsplaatsen? Waarom staken zij al 
op voorhand? 

In 2008 werden afspraken gemaakt in verband 
met stakingen bij het openbaar vervoer. Werden 
die afspraken nageleefd? Moeten wij anders niet 
overgaan tot drastischer maatregelen, zoals het 
opleggen van een minimale dienstverlening? Wij 
betalen jaarlijks 3 miljard voor de NMBS, daar 
mag iets tegenover staan. Als de treinen niet 
rijden, verhoogt de ecologische voetafdruk van 
elke burger. 

16.03 Minister Inge Vervotte (Nederlands): 
Enkele weken geleden heb ik hier nog een 
uitgebreide uiteenzetting gegeven over de 
besparingsplannen van de NMBS. Die 
besparingen worden vooral bij het personeel 
gerealiseerd en dat dat onrust zou veroorzaken, 
was te verwachten. 

Daar komt bij dat er eind oktober op Europees 
niveau overleg is geweest over de herziening van 
de verdere uitvoering van het eerste 
spoorwegpakket en over een verdere 
liberalisering van het spoorvervoer, met een 
mogelijke impact op de werkplaatsen. Europese 
vakbonden hebben opgeroepen om te staken. 
De spoorvakbonden hebben een 
stakingsaanzegging ingediend. Het 
daaropvolgend overleg heeft de staking tot de 
ateliers kunnen beperken. Ik betreur dat de 
reizigers toch hinder ondervinden. Sommige 
mensen, die niet bij de ateliers horen, staken ook 
en vallen niet onder de erkenning van deze 
staking. Ik neem aan dat de NMBS tegen hen zal 
optreden. 



Er zijn tijdens de ochtendspits een vijftig- of 
zestigtal treinen afgeschaft, wat zo’n 5 procent 
van alle treinen is. De zwaarst getroffen 
verbinding is die tussen de kust, Gent en 
Brussel. Voor Wallonië gaat het om de lijn 
Brussel-Ottignies-Namen. Het zijn vooral P-
treinen die worden afgeschaft. 
Een minimale dienstverlening had hier dus geen 
soelaas kunnen brengen. 
Ik ben niet tevreden over de hinder, maar die is 
gelukkig beperkt en het sociaal overleg zal 
opnieuw worden aangetrokken. 

16.04 Maggie De Block (Open Vld): Ik ben blij 
dat wie gestaakt heeft en niet onder de 
stakingsaanzegging valt, gestraft zal worden. De 
heer Digneffe van ACOD verklaarde in een 
cynische bui dat het voor reizigers dagelijkse kost 
is dat een trein eens niet rijdt. Dergelijke 
uitspraken wekken ongenoegen bij al wie op de 
trein rekent. 
Ik hoop dat wij tot een andere, positieve dialoog 
kunnen komen. Zo kan het immers niet verder. 


