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Mondelinge vraag van de h. Cadranel: Incident Engie Drogenbos. 

 
De h. Cadranel verwijst naar de brand van een container met batterijen op 11 november op het ter-

rein van Engie Electrabel in Drogenbos, veroorzaakt door een test met hernieuwbare energie. Omwille van 
mogelijke giftige rook werd het noodplan van Drogenbos opgestart. Vorst en Ukkel hadden geen noodplan 
opgestart maar automobilisten en inwoners de raad gegeven deuren en ramen te sluiten en airco's uit te 
schakelen. De coördinatie tussen de gemeentes en de interventiediensten zou ook niet optimaal verlopen 
zijn. Drogenbos beschikt niet over een betalend sms-systeem om de bevolking in te lichten. 

 
Hoe heeft de gemeente Ukkel automobilisten en inwoners van deze zone ingelicht? Zijn er verslagen 

over de precieze omstandigheden van het incident en was er sprake van luchtverontreiniging op het Ukkelse 
grondgebied? Welke conclusie heeft het college getrokken inzake de coördinatie tussen de lokale en gewes-
telijke diensten van de beide gewesten? Kent het college de intenties van Engie Electrabel inzake latere tests 
van dezelfde aard? Beschikt Ukkel over een dergelijk betalend sms-systeem? 

 
De voorzitter antwoordt dat hij door zijn kabinetschef op de hoogte werd gebracht en dat hij de lokale 

politie, de gemeentelijke verantwoordelijke voor het noodplan, de gemeentesecretaris en de burgemeester 
van Drogenbos heeft gecontacteerd. 

 
Het interne systeem heeft erg goed gewerkt maar hij betreurt dat het gemeentebestuur niet werd ge-

contacteerd door de ambtenaar van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), waardoor de medewerkers van 
onze telefooncentrale bij gebrek aan informatie vaak niet konden antwoorden op vragen. Om de eigen in-
woners vlakbij het incident te informeren hebben we de nodige inlichtingen proberen in te winnen die via 
onze website en sociale media verspreid werden.  

 
Het college heeft een verslag gevraagd om gebreken in de procedure op te sporen en op 30 november 

is er een debriefing met BPV gepland. Er is intussen al verbetering. Bij de brand in de wafelfabriek werd de 
gemeente 4 keer gecontacteerd door BPV en kon hij ter plaatse de nodige informatie verzamelen.  

 
Be-Alert is in principe enkel beschikbaar als men zich ervoor inschrijft. Het college heeft wel een over-

eenkomst afgesloten voor een systeem dat alle mobiele telefoons in de betrokken zone identificeert en hen 
automatisch - zonder inschrijving - een sms stuurt. 

 
Volgens een verslag was er geen luchtverontreiniging. Het college wacht nog op verslagen van Engie. 
 
De h. Cadranel vraagt aan de voorzitter om dit onderwerp opnieuw aan te halen wanneer de verslagen 

overgemaakt zijn. 


