
GEMEENTE UKKEL 
Gemeenteraad 

 
 
 
Interpellatie van de h. De Bock: Brand in het bijgebouw van het station Ukkel Kalevoet, gemeentelijke 
ingebrekestellingen naar aanleiding van de verwaarlozing van dit gebouw en verantwoordelijkheid van de 
eigenaars voor de brand ingevolge duidelijke nalatigheid en gebrek aan onderhoud. 

 
De h. De Bock wil graag de gevolgen voor de gemeente kennen van de brand in het station van Kalevoet.  
Volgens de pers heeft de brandweer het gewest en de gemeente gewaarschuwd voor de aanwezigheid 

van asbestbussen in het gebouw. Werd de gemeente gewaarschuwd? Kan het college een stand van zaken geven 
over de omvang van de schade en het herstel van het gebouw in overleg met Infrabel? 

 
Mevr. Czekalski was verheugd dat niemand gewond was geraakt en prees de burgemeester voor zijn 

aanwezigheid ter plaatse om de acties van de politie, de hulpdiensten, de MIVB, enz. te coördineren. Hoe staat 
het met de besprekingen over de toekomst van de site? Welke procedures zijn er in de gemeente ingevoerd om 
dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen? 

 
De burgemeester antwoordt dat het college nog niet alle resultaten van het onderzoek heeft, o.a. wat 

betreft de aanwezigheid van brandbaar materiaal. De NMBS zal dit gebouw afbreken en heeft een 
afbraakvergunning aangevraagd bij het Gewest. De toegang tot dit gebouw werd intussen beveiligd. Om 
brandgevaar te voorkomen moeten krakers worden bestreden en moet de verwaarlozing ervan voorkomen 
worden middels een belastingheffing. In dit geval is een belastingheffing niet waarschijnlijk, gelet op de aard van 
de eigenaar.  

 
In het algemeen worden verwaarloosde gebouwen in de gemeente van nabij opgevolgd door het bestuur 

om tragedies te voorkomen zoals enkele jaren geleden waarbij twee brandweerlieden om het leven kwamen. Het 
debat over de toekomst gaat niet over het gebouw zelf (dat wordt afgebroken door de NMBS) maar over de hele 
stationsomgeving die aan het veranderen is. Het college beraadt zich hierover met de NMBS en zal dit met de 
gemeenteraad bespreken.  

 
De h. De Bock zal op gewestelijk niveau het belang doorgeven om een belasting in te voeren voor 

openbare exploitanten die dergelijke nalatigheden begaan. 
 
Mevr. Czekalski prees de kwaliteit van de communicatie op de dag van de brand, met name via het "Be 

Alert"-systeem. 
 


