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VRAAG AAN DE
BEGELEIDINGSCOMMISSIE

O TER INFORMATIE
X VOOR ADVIES

THEMA (W. 15.05.2007, art.16)

O 1° de berekening van de meerkost voor de zone die het gevolg kan zijn
van de uitvoering van de hervorming;
O 2° de opdrachten die worden opgedragen aan de zones en hun financiële
weerslag op de zone;
x 3° de globale evaluatie van alle aspecten van de hervorming van de
civiele veiligheid op lokaal niveau. Deze evaluatie bevat onder meer een
monitoring van alle problemen op lokaal niveau die met de hervorming
gepaard gaan.

1.

Probleemstelling:

Infrabel stelt vast dat bij een aanrijding van personen (of grote dieren) op de treinsporen, sommige zones niet bereid zouden
zijn om tussen te komen voor het vrijmaken van het spoor en het opruimen van de menselijke resten.
(in de praktijk heeft nog nooit een zone effectief geweigerd, maar de opdracht wordt in vraag gesteld; Infrabel wil graag
zekerheid dat de zones dit blijven opnemen in de toekomst want zij heeft geen alternatief ingeval van effectieve weigering)
Infrabel richtte daarom een vraag aan KCCE om bevestiging te krijgen van het feit dat het wel degelijk een wettelijke taak
van de zones is.
2. Oplossing(en) + motivatie:
Gezien de specifieke aard van de opdracht:
- het is een dringende opdracht met het oog op de vrijmaking van de sporen en het zo snel mogelijk terug opstarten
van het treinverkeer
- de omstandigheden waarin gewerkt moet worden (ongeval met dodelijk gevolg etc)
is het een wettelijke taak van de zones. De taak wordt ondergebracht bij de technische hulpverleningswerkzaamheden
(versperring of zware vervuiling van de openbare weg).
De opdracht moet niet verplicht gratis uitgevoerd worden door de zone, het betreft immers geen noodoproep tot het redden
of beschermen van mensen. De zone kan dus factureren tav de begunstigde (bvb Infrabel) indien zij dit opneemt in haar
retributiereglement.
De visie van brandweer Brussel, BVV en FRCSPB werd opgevraagd per mail op 2/2/2017.
(brandweer Brussel werd bevraagd omdat er een weigering/invraagstelling van opdracht zou geweest zijn - Schaarbeek)
Brandweer Brussel: ok voor wettelijke opdracht. Brandweer Brussel neemt deze taak op als het technisch haalbaar is, m.n.
als ze aangepaste middelen en voldoende personeel beschikbaar hebben. Facturering moet mogelijk zijn.
FRCSPB: Ok voor wettelijke opdracht. Facturering moet mogelijk zijn.
BVV: het ‘vrijmaken’ is duurt meestal niet lang. Het ‘reinigen’ neemt daarentegen veel meer tijd in beslag -> de discussie is
daarom wat onder ‘reinigen’ wordt verstaan.
Er zijn er bedenkingen bij de zonecommandanten omtrent het takenpakket bij verschillende types van tussenkomsten.
Ok voor factureren. Infrabel wilde bij Wetteren echter niet financieel tussenkomen.

3. Conclusie:
Het is een wettelijke opdracht.
Facturering is mogelijk indien de zone het opneemt in haar retributiereglement.
4. Concreet voorstel van advies:
Er zal in die zin geantwoord worden aan Infrabel. De zones worden dus geacht de opdracht uit te voeren indien zij hiertoe
een vraag krijgen van Infrabel.
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