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We hebben vorige week weer een staaltje mogen meemaken van Brusselse 
bestuurlijke onzin. Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) 
voert binnenkort trajectcontroles in in de Leopold II-tunnel. Een eerlijkere meting 
van de snelheidsovertredingen is niet denkbaar. 

Burgemeester van Koekelberg Philippe Pivin (MR) laat prompt aan Belga weten dat 
hij in het verzet gaat. Hij zal zijn politiemensen de opdracht geven niet te bekeuren. 
Hij vindt vijftig kilometer per uur te weinig. Zeventig zou beter zijn. 

Wie met vijftig door de tunnels rijdt, krijgt inderdaad soms het gevoel dat het een 
slakkengangetje gaat. Het gaspedaal lonkt dan. Maar het is intussen al veelvuldig 
aangetoond dat dat subjectieve gevoel niet strookt met het reële risico op een 
ongeval. Wie in de tunnel botst, botst dubbel zo hard. En alle achterliggende auto’s 
ook. Zo simpel is het. 

Maar eigenlijk gaat het daar niet eens om. Het gaat om subsidiariteit en 
bestuursverantwoordelijkheid. Bij een zwaar ongeval in de Brusselse tunnels draagt 
ook de wegbeheerder een verantwoordelijkheid. En dat is Mobiel Brussel, aka de 
Brusselse regering. Dus moet die ook alle instrumenten in handen hebben om die 
verantwoordelijkheid ten volle te kunnen dragen. 

Niet dus in Brussel. Een burgemeester kan zo de sessie affluiten. De zesde 
Staatshervorming zou daar voor het eerst wat aan doen. Het omgekeerde is waar. 
De burgemeesters zijn dominanter dan ooit. Een laatste stuiptrekking misschien? 
Was het maar waar. 

Het is onbegrijpelijk dat de minister-president Rudi Vervoort (PS) de staatssecretaris 
niet te hulp schoot. Vervoort is bevoegd voor veiligheid, heeft de voogdij over de 
gemeenten. Hij had minstens de Koekelbergse burgemeester tot de orde moeten 
roepen. In naam van de verkeersveiligheid in dit gewest. Hij liet Debaets de klus 
alleen klaren. 
“Als Hollander moet ik zo lachen om dit soort berichten,” zo postte een lezer op 
BRUZZ. “Wat een stad is dit toch! Heerlijk, zo disfunctioneel.” Dat laatste is zeker 
waar. Zolang het Brussels Gewest niet alle hefbomen in handen heeft voor een goed 
bestuur en de burgemeesters hun kleinsteedse spelletjes laten duren, zal het prutsen 
blijven. En de Brusselaar? Die is de klos. 

	


