07 Samengevoegde vragen van
- de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking,
belast met Grote Steden, over "seingevers die zich dood vervelen" (nr. P2061)
- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "seingevers die zich dood vervelen" (nr. P2062)
07 Questions jointes de
- M. Tanguy Veys au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement,
chargé des Grandes Villes, sur "les signaleurs qui meurent d'ennui" (n° P2061)
- Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au
développement, chargé des Grandes Villes, sur "les signaleurs qui meurent d'ennui" (n° P2062)
07.01 Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, eind jaren ’70 zond de
toenmalige BRT de reeks “De Collega’s” uit. Er werden toen hilarische taferelen getoond bij de
administratie, meer bepaald het ministerie van Financiën. Wie toen die reeks heeft gevolgd, had zich
nooit kunnen voorstellen dat 35 jaar later, anno 2013, soortgelijke taferelen zich nog altijd zouden
voordoen. De hoofdrolspelers zijn natuurlijk niet meer directeur Paul Tienpondt of afdelingschef
Philemon Persez, maar heten nu minister Jean-Pascal Labille en NMBS-CEO Jo Cornu.
Gisteren nog vernamen wij via het radioprogramma “Hautekiet” dat men zich op de seinposten van
Infrabel dood verveelt. Het stond vandaag zelfs in de krant: “Seingevers bij het spoor: wij vervelen ons
dood.” Er werd verwezen naar een, weliswaar anonieme, getuigenis die echter zeer snel werd
bijgetreden door tal van andere seingevers over de wantoestanden bij Infrabel. Slapen, winkelen,
Facebook bezoeken, lezen, films bekijken en dies meer; de zogenaamde bore-out was helemaal niet
ver.
Er is de problematiek van de seingevers bij Infrabel, maar men verzekert mij dat er ook bij de NMBSGroep tal van voorbeelden zijn van mensen die dag in, dag uit lopen te niksen. Er zijn dan weer
andere diensten, zoals die van de treinbestuurders, waar personeelsleden tot over hun oren in het
werk zitten en zij onmogelijk vakantie kunnen aanvragen. De situatie wordt veroorzaakt door de
fameuze filialisering, met allerlei dochter- en kleindochterbedrijven met allerlei specialiteiten. Daardoor
doen veel mensen in feite hetzelfde werk of gewoon niks.
Degenen die te goeder trouw, in het belang van de NMBS en Infrabel, de wantoestanden aanklagen,
worden gepest, geïntimideerd, overgeplaatst of krijgen zelfs boetes van hun baas als zij bij de
preventieadviseur of de bedrijfsarts gaan klagen. Zij worden geconfronteerd met een muur van
onverschilligheid. De vakbonden — zo kennen wij hen in hun traditionele rol — zwijgen de problemen
dood.
Gisteren heeft Infrabel bij monde van een woordvoerder gereageerd. Het verklaarde bijzonder verrast
te zijn. Voorts is de aangeklaagde situatie volgens Infrabel niet representatief, want het gaat om een
klein seinhuis. Toch gaat het wel degelijk om een grote seinpost.
Mijnheer de minister, wat zult u hieraan doen? Er zou sprake zijn van 10 % van de NMBS-werknemers
die niet weten wat zij moeten doen.
De problematiek van de seinhuizen past uiteraard binnen de automatisering van de seinhuizen. Men
wilt in 2014 van 368 naar 31 seinhuizen gaan en in 2022 van die 31 naar 10 seinhuizen.
Nu al worden wij geconfronteerd met problemen. Wat zult u eraan doen? Infrabel geeft toe dat van die
tweeduizend operatoren velen helaas met hun vingers staan te draaien.
Mijnheer de minister, twee jaar geleden werd er gestaakt in de Waalse seinhuizen omdat men daar te
veel werk had, vandaag klaagt men in de Vlaamse seinhuizen dat er geen werk is. Zult u zich
ontpoppen als de Hercules die de augiasstal uitkuist, of gaat u de geschiedenis in als Jomme Dockx?
07.02 Minister Jean-Pascal Labille: Mijnheer de voorzitter, eerst en vooral, het lijkt Infrabel niet
correct om op basis van een individuele getuigenis, hoe spijtig ook, de conclusie te trekken dat vele
werknemers bij het spoor te weinig om handen zouden hebben. In dit specifiek geval gaat het blijkbaar
om een seingever in een kleinere seinpost. Ons spoornet wordt inderdaad niet 24 uur per dag druk
bereden maar dit neemt niet weg dat, met het oog op de veiligheid, elke spoorlijn beheerd moet blijven

door competent veiligheidspersoneel. Dit is absoluut noodzakelijk om de exploitatieveiligheid te
garanderen, ook in periodes met minder druk treinverkeer.
In de grotere seinposten, waar het overgrote deel van het seingevingpersoneel werkt, is de werkdruk
groot. Daar moeten maatregelen genomen worden om de werklast onder controle te houden, om de
veiligheid te kunnen waarborgen.
De hervorming van de NMBS-Groep heeft niet tot doel dit gegeven te wijzigen. Daarentegen voert
Infrabel sinds 2005 een groot project uit om de seinposten te concentreren. Vergeleken met 2005,
toen er meer dan 350 seinposten waren, zal eind 2016 het hele Belgische spoornet worden beheerd
door 31 grote seinposten. Het betrokken personeel wordt sinds 2005 stelselmatig overgeplaatst naar
een van de 31 geconcentreerde seinposten, naarmate die in werking treden. Op deze manier worden
de kleinere seinposten stap voor stap opgedoekt.
07.03 Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord en uw luisterbereidheid.
Helaas bent u in hetzelfde bedje ziek als Infrabel, dat de problemen minimaliseert. Het zou over een
specifiek geval gaan en wij moeten de veiligheid garanderen. De problematiek gaat echter veel verder
dan een of enkele seinhuizen. Binnen de structuren van de NMBS zijn dergelijke wantoestanden
systematisch aanwezig. Dat is al jarenlang zo en dat is een kaakslag voor het personeel van de
NMBS, dat wel probeert naar behoren zijn job te doen en dag in, dag uit keihard werkt en soms zelfs
niet weet wat eerst te doen omdat het tot over de oren in het werk zit. Het is ook een kaakslag voor de
treinreizigers, die ook al jarenlang worden geconfronteerd met vertragingen, slechte dienstverlening
en barslechte stiptheidscijfers.
Mijnheer de minister, ik dring erop aan om uw verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat
u met een goed rapport naar huis kunt gaan. U hebt er nog enkele maanden tijd voor. De heer Cornu
heeft zijn eerst schooldag al achter de rug. Vlieg er ook in!
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

