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Statement na Maalbeek  

 

Dames en heren, 

 

Kamervoorzitter Bracke en ik hebben zonet namens de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers een rouwkrans neergelegd. 

Hiermee willen we ons diepste medeleven betuigen aan de vele slachtoffers, hun 

familie en vrienden. 

Hiermee willen we ook ons respect en waardering tonen voor de hulpverleners en hun 

uitstekende werk. 

 

Dames en heren, 

 

Vorige week heeft de Kamer een parlementaire onderzoekscommissie naar de 

aanslagen van 22 maart opgericht. 

Vandaag vatten we de officiële werkzaamheden aan. 

We doen dit met een plaatsbezoek aan de plaatsen delict. 

De nationale luchthaven en het metrostation Maalbeek, waar de verschrikkelijke 

feiten nu exact een maand geleden plaatsvonden. 

 

Dit plaatsbezoek is belangrijk om met eigen ogen vast te stellen wat er zich die dag 

heeft afgespeeld. 

Om de ervaringen te horen van de mensen die aanwezig waren, die de eerste hulp 

hebben geboden.  

Om ons in te leven in wat zij hebben doorgemaakt. 

 

Het moet helpen om ons bewust te worden van de ernst van de feiten. 

Het moet helpen om onze belangrijke taak uit te voeren, namelijk het blootleggen van 

de feiten, en het trekken van lessen voor de toekomst. 

 

Ik kan u namens de commissieleden meedelen dat het bezoek aan het metrostation 

bijzonder zinvol was. 

Op deze plek blies op dinsdag 22 maart iets na 9u een zelfmoordterrorist zichzelf op. 

Daarbij vielen 21 dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden. 

 

We hebben een sereen gesprek gehad met technische experts, een ingenieur 

verantwoordelijk voor de heropbouw, en personeelsleden van de MIVB die ter plekke 

waren voor de hulpverlening. 

 

De directe confrontatie met deze plek heeft een grote indruk gemaakt op de 

commissieleden. 

De kracht van de ontploffing in de besloten ruimte moet enorm geweest zijn. 

Helaas met een zware tol tot gevolg. 

 

Daarnaast zijn we geraakt door de moed en het uitstekende werk van de mensen die 

ter plekke de eerste hulp hebben verleend. 

Zij hebben in moeilijke omstandigheden levens gered. 

Dat geeft hoop. 

Daar zijn we hen zeer dankbaar voor. 
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Ik wil tot slot adjunct-CEO van de MIVB Kris Lauwers en alle mensen die ons te 

woord hebben gestaan, bedanken voor de ontvangst. 

 

Ik dank u. 

 

 

Statement na Brussels Airport 

 

Dames en heren, 

 

Kamervoorzitter Bracke en ik hebben zonet namens de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers ook hier een rouwkrans neergelegd. 

Hiermee willen we ons diepste medeleven betuigen aan de slachtoffers, hun familie 

en vrienden. 

Hiermee willen we ook ons respect en waardering tonen voor de hulpverleners en hun 

uitstekende werk. 

 

Dames en heren, 

 

De onderzoekscommissie heeft zonet de vertrekhal van onze nationale luchthaven 

bezocht. 

 

Ook dit bezoek was confronterend. 

Het gaat immers om de vertrekhal waar we allemaal goede herinneringen aan hebben. 

Plots ontploften hier op 22 maart iets na 8 uur twee verwoestende spijkerbommen. 

14 mensen lieten het leven, velen geraakten gewond of werden verminkt, voor het 

leven getekend door de laffe aanslagen. 

 

De commissieleden spraken met experts, brandweerlui, de veiligheidsdiensten en de 

luchtvaartpolitie.  

Mensen die ook hier als eerste ter plaatse waren, hebben geholpen, levens hebben 

gered. 

 

Net zoals in Maalbeek, dragen deze gesprekken bij tot de werkzaamheden en 

inzichten van de commissie.  

Deze ervaring laat ons niet meer los. 

 

Ik wil mijnheer Feist, CEO van Brussels Airport, bedanken voor de ontvangst, alsook 

de sprekers voor hun bijdrage. 

 

Tot slot wil ik namens de commissie een pluim geven aan de mensen die dag en nacht 

in de weer zijn om onze nationale luchthaven zo snel mogelijk weer gebruiksklaar te 

maken. 

Dat is niet alleen van economisch, maar ook van groot symbolisch belang. 

 

Ik dank u. 


