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Betreft: Maatregelen voor een grotere veiligheid van het treinverkeer in Europa 

Recentelijk hebben er in verscheidene Europese landen terroristische aanslagen of pogingen daartoe 
plaatsgevonden. Op 29 augustus 2015 kwamen ministers uit Duitsland, Italië, Spanje, Luxemburg, 
België, Nederland, het VK en Zwitserland, de Europese commissarissen voor vervoer en 
binnenlandse zaken alsook de EU-coördinator voor terrorismebestrijding bijeen om initiatieven te 
bespreken waarmee de beveiliging van het spoorvervoer zou kunnen worden verscherpt en verbeterd: 
multinationale politieteams om de veiligheid in treinen te garanderen, visuele inspectie en 
bagagecontrole, veralgemening van tickets op naam voor internationale treintrajecten, systematisch 
gebruik van videobewaking enzovoort. Hieruit zijn tot dusver geen concrete maatregelen op Europees 
niveau voortgekomen. 

De Franse overheid heeft intussen verscheidene maatregelen genomen om te voldoen aan de 
dringende noodzaak van meer veiligheid op Thalystreinen, en heeft aldus bewezen dat dergelijke 
maatregelen mogelijk zijn: installatie van veiligheidsportieken, uitbreiding van de bevoegdheden van 
het beveiligingspersoneel van de SNCF (SUGE: surveillance générale, i.e. spoorwegpolitie) en 
willekeurige identiteitscontroles. Deze maatregelen vormen enkel een aanzet en kunnen alleen 
werkelijk doeltreffend zijn als ze op transnationaal niveau worden ingevoerd. 

Momenteel houdt de Commissie voor wat de veiligheid van het treinverkeer betreft rekening met 
vandalisme en gewone misdrijven. Wanneer is de Commissie van plan een veelomvattend pakket van 
veiligheidsmaatregelen in te voeren waarmee ook terroristische dreigingen in aanmerking worden 
genomen? 

Het behoeft geen uitleg dat vervoer in se internationaal is. Bijgevolg is een gecoördineerde benadering 
van veiligheidsnormen op het niveau van de EU van cruciaal belang. Het is eveneens belangrijk het 
potentieel van bestaande instrumenten zoals het uiterst nuttige Europese netwerk voor 
spoorwegpolitie (RAILPOL) ten volle te benutten. Op welke manier zouden de werkzaamheden van 
RAILPOL de basis kunnen vormen van een gemeenschappelijke Europese veiligheidsaanpak? De 
efficiëntie van de groep van deskundigen inzake beveiliging van het vervoer over land (LANDSEC) lijkt 
niet optimaal te zijn: is de Commissie bereid aangepaste maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat deze deskundigengroep vaker bijeenkomt en zich toespitst op de veiligheid van het treinverkeer? 
Op welke manier is de Commissie voornemens geharmoniseerde normen voor de veiligheid van het 
treinverkeer in de EU op te stellen en ten uitvoer te leggen? Overweegt de Commissie in deze context 
om een specifiek agentschap op te richten? 
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