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Brussel, 21 juni 2019 
 
 

Reactie Infrabel naar aanleiding van  
het tragische ongeval in Langdorp 

 
 
Op donderdag 20 juni 2019 omstreeks 22u30 botste een goederentrein op een auto aan de overweg 
van de Winterstraat in Langdorp (Vlaams-Brabant). De bestuurder van de auto kwam daarbij om het 
leven, twee andere inzittenden raakten lichtgewond. 
 
Infrabel biedt zijn oprechte deelneming aan aan de nabestaanden van het slachtoffer en uit zijn 
medeleven aan alle andere mensen die bij dit tragische ongeval betrokken zijn. Sinds gisterenavond 
werken de ploegen van de infrastructuurbeheerder volledig mee aan het onderzoek van het Parket van 
Leuven om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van dit ongeval. 

 
De eerste vaststellingen op het terrein, door de technische diensten van Infrabel, sluiten een 
slecht functioneren van de overweg volledig uit (rode lichten, belsignaal en slagbomen). De piste 
die nu bekeken wordt om de oorzaak van dit drama te verklaren, is die van een menselijke fout. 
Een medewerker van Infrabel, die verantwoordelijk is voor de supervisie van het treinverkeer, 
zou een fout kunnen hebben gemaakt tijdens een specifieke procedure. Meer bepaald een 
procedure die moet toegepast moest worden tijdens het beheren van een incident van een 
goederentrein die in panne stond. 
 
Voor een bedrijf zoals Infrabel, waar veiligheid de absolute prioriteit is, is dit een zwarte dag. Dit drama 
raakt in eerste plaats de directe slachtoffers van het ongeval. Maar dit is uiteraard ook zeer pijnlijk voor 
de personeelsleden die hierbij betrokken zijn en wiens taak het is om een veilig treinverkeer te 
garanderen op het Belgische spoorwegnet. Medewerkers die ondersteuning en begeleiding wensen, 
kunnen hier beroep op doen. 
 
Infrabel besteedt enorm veel aandacht aan interne veiligheidsprocedures die een kader scheppen om 
ongevallen te vermijden. Ook voor de specifieke situatie in Langdorp bestaat zo’n veiligheidsprocedure. 
Ondanks al deze maatregelen is dit spijtige ongeval toch kunnen gebeuren. Infrabel onderzoekt of het 
nog bijkomende stappen kan zetten om te vermijden dat dit zich in de toekomst herhaalt. Dit in 
afwachting van de definitieve conclusies van het onderzoek. 
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