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Een ambitieuze overeenkomst voor het spoor, de mobiliteit en 
het klimaat 

 

Elke dag stellen de Belgen vast dat ons land geen duidelijke mobiliteitsbeleid heeft. Het dagelijkse gebruik van 

een of twee auto's per gezin, het massaal teruggrijpen naar bedrijfswagens, het dichtslibben van de wegen, 

de uitstoot van verontreinigende stoffen en de impact ervan op de gezondheid wijzen op de noodzaak voor 

een nieuw mobiliteitsbeleid dat het openbaar vervoer zowel op federaal als op het gewestelijk niveau, meer 

ondersteunt..  

 

Voor Ecolo-Groen is het spoorvervoer een belangrijk element van het mobiliteitsbeleid in België en in Europa, 

zowel voor het vervoer van personen als van goederen. De trein is een gebruiksvriendelijk, weinig vervuilend 

en snel transportmiddel. De trein zou centraal moeten staan in onze verplaatsingsgewoontes. Jammer genoeg 

voldoet de huidige situatie niet. De ontwikkeling van de mobiliteitsvraag in de komende jaren, onder de 

aandacht gebracht door het Federaal Planbureau, verplicht ons het spoorvervoer uit te bouwen tot de 

ruggengraat van een duurzaam mobiliteitsaanbod. Het Federaal Planbureau voorziet dat het totaalaantal 

reizigerskilometer, alle vervoersmodi te samen, tussen 2012 en 2030 met 11 % zal toenemen, en het aantal 

ton goederenkilometer zelfs met 45 %! Als het beleid niet verandert, zal het wegtransport het grootste deel 

van deze mobiliteitstoename voor zijn rekening nemen, terwijl de wegen nu al oververzadigd zijn. 

Zo ook voorziet het Federaal Planbureau dat de uitstoot van broeikasgassen te wijten aan het transport, direct 

en indirect met 16 % zal toenemen tussen 2008 en 2030. Het wegvervoer zal in 2030 verantwoordelijk zijn 

voor 97% van de uitstoot van de transportsector.   
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Tegenover deze  groeiende mobiliteitsvraag, de noodzaak om het dichtslibben van de wegen en de productie 

van broeikasgassen te verminderen, heeft het spoor een sleutelrol te spelen in een mobiliteitsbeleid dat steeds 

meer overleg vereist tussen de Federale Overheid en de gewesten.  

 

Het beheerscontract: een plan om tot een vervoersshift te komen 

De beheersovereenkomsten tussen de Federale Overheid, Infrabel en de NMBS moeten begin 2016 eindelijk 

vernieuwd worden. Deze sleuteldocumenten, die de doelstellingen en verplichtingen van deze bedrijven 

vastleggen, worden reeds in de coulissen onderhandeld. De groenen dringen er op aan deze gelegenheid te 

baat te nemen om eindelijk tot een ambitieus en geloofwaardig treinbeleid te komen.  

Een eerste belangrijk punt in dit contract is een ambitieus beleid qua doelstellingen voor de groei van het 

spoorverkeer. Tegenover de steeds toenemende mobiliteitsvraag speelt het spoor een centrale rol in de 

verplaatsing van personen en goederen. En er is nog altijd ruimte voor verbetering. Vandaar ook dat een 

‘vervoersshift’, met een enorme transfer van reizigers- en goederentransport naar het spoor, wenselijk en 

noodzakelijk is. 

Gemiddeld aandeel van de trein in het totaal aantal verplaatsingen 

 
Bron : enquête Beldam, Cornélis et al., 2010, FUNDP 
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We willen ook een ambitieus beleid, omdat het hoog tijd is om komaf te maken met een periode die gekenmerkt 

werd door een slechte dienstverlening voor een nochtans groeiend aantal treinreizigers. De terugkerende 

stiptheidsproblemen vanaf 2005 zijn het meest zichtbaar, net als de stagnatie, en zelfs de vermindering van 

het aantal treinkilometer dat de laatste jaren werd afgelegd. Zonder het nog te hebben over de reisduur, zowel 

wat de reizigers- als de goedertreinen betreft die ons teruggekatapulteerd heeft naar een ver verleden1. 

De herfinanciering van het spoor: herinvesteren in de mobiliteit van de toekomst. 

Tenslotte is het ook een ambitieus beleid, omdat wij het spoor willen ondersteunen met voldoende budgettaire 

middelen om aan de verwachtingen van de reizigers te beantwoorden. De budgettaire beperkingen die al 

jarenlang worden opgelegd aan de NMBS hebben niet tot een efficiëntere spoorwegmaatschappij geleid, maar 

wel tot een vermindering van de activiteiten die haar kerntaak vormen: reizigers opvangen en vervoeren. 

Vasthouden aan een boekhoudkundige logica om de NMBS te hervormen en haar dienstenaanbod te 

verminderen, met name in landelijke omgevingen, is geen goede benadering. Want ze staat elk grondig debat 

over de mobiliteit in België tegen 2030 en over de plaats van het openbaar vervoer als antwoord op de gestelde 

uitdagingen in de weg. De puur boekhoudkundige aanpak is tegelijk nefast voor de gewenste stijging van het 

aantal gebruikers van de trein. 

De voorstellen van de groenen zijn conform de alternatieve begroting die aan het begin van de legislatuur 

werd voorgesteld. Wij zijn overtuigd dat het spoor niet kan voldoen aan de maatschappelijke doelstellingen die 

alle regeringen voor het treinvervoer gesteld hebben zonder ambitieuze budgettaire middelen. We pleiten 

niettemin sterk voor een heroriëntering van de budgetten en een rationalisering van de interne werking van de 

NMBS en Infrabel.  

De Reiziger als uitgangspunt van de mobiliteit. 
 

Wij willen de reiziger als uitgangspunt nemen voor de toekomstige overeenkomst tussen de Federale 

Overheid, de NMBS en Infrabel. Wat wij nodig hebben, is een overeenkomst voor de diensten aan de reizigers, 

waarin de tevredenheid van de treingebruikers centraal staat. We wensen geen beheersovereenkomst die al 

te vaak beïnvloed wordt door de interne belangen, waarover achter de schermen onderhandeld wordt en die 

zelden het voorwerp zijn van een regelmatige evaluatie. Om die reden heeft het Federaal Parlement op 23 juli 

laatstleden, op voorstel van Ecolo en Groen, beslist om een doorlichting uit te laten voeren door het Rekenhof 

over de toepassing van de huidige beheersovereenkomst.  

De toekomstige tekst die Infrabel, de NMBS en de Federale Overheid zal verbinden, moet vooral bindend zijn 

voor de spoorwegmaatschappijen. De groenen houden van de trein. De manier waarop opeenvolgende 

regeringen sinds 2004 de diensten die de NMBS aan de bevolking aanbiedt, zijn gekortwiekt, is voor ons 

onaanvaardbaar. Maar wij denken ook dat het tijd is om een eind te stellen aan ontsporende 

overheidsbedrijven die te sterk op zichzelf en hun eigenbelang gericht zijn, en zo permanent in conflict leven 

met de belangen en de voordelen van elke structuur en elk filiaal. Zonder echte bekommernis om de reiziger 

zijn zij vaak ongevoelig voor kritiek en alternatieve voorstellen, waarbij ze zich tevredenstellen met een grote 

mond op te zetten bij een crisis of een steeds terugkerend probleem. Er is vandaag een groot gebrek aan 

vertrouwen in de spoorwegmaatschappijen dat terug moet opgebouwd worden. Daaraan willen we meewerken 

door een alternatief te formuleren.   

                                                 
1  Bijvoorbeeld de verbinding tussen Brussel-Noord en Luxemburg duurde in 1975 2u15, terwijl dat vandaag 2u53 is. 
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I. Maatschappijen in ontwikkeling 

De raming van de groei van de mobiliteit, de kost van het verkeersinfarct2 en de noodzakelijke vermindering 

van de uitstoot van broeikasgassen: dit alles moet voor de toekomstige overeenkomsten leiden tot ambitieuze 

doelstellingen inzake groei van het spoorwegvervoer te stellen en om de trein in het middelpunt te plaatsen 

van de mobiliteitsstrategie van de Federale Overheid en haar diensten.   

1. Anticiperen op en begeleiden van de groeiende vraag 

Inzake mobiliteit schetst het Federaal Planbureau het volgende scenario tegen 20303:  

“In 2030 blijft, bij ongewijzigd beleid, het wegtransport overwegen: 71% van de tonkilometer wordt 

getransporteerd door vrachtwagens of bestelwagens, en 80% van de reizigerskilometer worden met de auto 

afgelegd. Deze toename van het transport over de weg zal een effect hebben op het dichtslibbende 

wegverkeer en het milieu”. 

Anderzijds, als gevolg van het verkeersinfarct “vermindert de gemiddelde snelheid op het wegennet met 29 % 

in de spits en met 16 % in de kalme periodes. Deze snelheidsvermindering veroorzaakt steeds langere 

verplaatsingstijden, wat economische kosten en een verlies aan concurrentievermogen met zich zal 

meebrengen, alsook moeilijkheden qua toegang tot economische activiteiten of een verdere vermindering van 

de betrouwbaarheid van de wegvervoersector”. Voor de periode 2012-2030 heeft het federaal planbureau de 

daling van de gemiddelde snelheid in de spits bijgesteld naar 24% en naar 10% tijdens de daluren4. 

  
Bron: Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030, Federaal Planbureau en FOD Mobiliteit, september 2012. 

Tot slot, en we vermeldden het al eerder, zal de stijging van het wegenverkeer verantwoordelijk zijn voor een 

stijging van 12% van de uitstoot van broeikasgassen. 

Een status quo is dus onaanvaardbaar. Er moet een doorgedreven proactief beleid uitgewerkt worden om de 

mobiliteitsvraag terug te leiden naar de collectieve transportmiddelen, waarvan het spoor het sluitstuk is. Deze 

“vervoersshift” is alleen maar mogelijk door de aantrekkelijkheid van het spoor een serieuze boost te geven. 

 

2. De aantrekkelijkheid van het vervoer per trein verhogen 

Er moeten ambitieuze groeidoelstellingen voor het aantal binnenlandse treinreizigers vastgelegd worden, 

zowel om de fenomenen die voorzien worden door het Federale Planbureau te kunnen opvangen, als om een 

verschuiving te verkrijgen van gebruikte vervoersmiddel, meer bepaald een overgang van de auto naar de 

trein. Op het ogenblik waarop de overeenkomst voor de vijf tot tien komende jaren concreet gestalte moet 

                                                 
2  Het VBO raamt de kost van de verkeersfiles in België op € 8 miljard per jaar. 
3 Hertveldt, Bruno Hoornaert, Inge Mayeres, Perspectieven op lange termijn van de ontwikkeling van het transport in België: 
 referentiescenario, Federaal Planbureau, februari 2009. 
4  Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030: referentieprojectie, Federaal Planbureau, december 2015 
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krijgen, moeten we af van de "business as usual".  

 

2.1. Stijging van het aantal reizigerskilometer 

De jaarlijkse toename van het aantal reizigers, uitgedrukt in reizigerskilometer, is vastgelegd op 
minstens 4 %5 per jaar in de loop van het dienstverleningscontract, om een stijging van minimum 20% 
te bereiken tegen 2020. 
 
Deze toename van het aantal reizigerskilometer moet minstens de verwachte toename van het aandeel van 

de trein in de mobiliteitsvraag dekken. Tussen 2008 en 2012 bedroeg de groei van het aantal reizigerskilometer 

gemiddeld 1,49 %. In zijn referentiescenario voorziet het Federaal Bureau een toename van het aantal 

reizigerskilometer tussen 2,05 en 4,3 % per jaar afhankelijk van de verzadiging van de Noord-Zuidverbinding 

en van de eventuele budgettaire beperkingen.6 Het volgende dienstverleningscontract zal dus de bovengrens 

die vooropgesteld wordt door het Planbureau als doel hebben. Deze groeidoelstelling vereist dat ook andere 

indicatoren aanzienlijk toenemen. 

 

Bron: NMBS, op basis van het Federaal Planbureau 

 

2.2.  Stijging van het aantal treinkilometer  

Deze eerste doelstelling voor de toename van het reizigersaantal gaat gepaard met een toename van 
het aantal treinkilometer. De stijging van het aantal treinkilometers draagt bij tot het verwerken van de 
stijging van het aantal passagiers voorzien in punt 2.1. Dit moet ervoor zorgen dat meer mensen de 
trein nemen en is een voorwaarde voor het succes van de stijging van de frequentie. 
 
De extra kilometers moeten gerechtvaardigd worden door objectieve criteria zoals het potentieel, de 

frequentie, de amplitude en de lijnen met de grootste sociale pertinentie. Deze objectieve analyse van noden 

                                                 
5 Gemiddeld jaarlijks groeipercentage. 
6 Men moet overigens eraan toevoegen dat de ramingen van de ontwikkeling van het reizigersaantal tamelijk onzeker blijven, doordat 

de NMBS het aantal reizigers dat zij vervoert, niet nauwkeurig kan bepalen. 
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en mogelijkheden is cruciaal want de stijging van het aantal reizigers kan op verschillende manieren 

opgevangen worden:  

- Bepaalde lijnen zullen kunnen worden geoptimaliseerd door een aanpassing van het materiaal dat er 

op rijdt (bijvoorbeeld inzetten van dubbeldek rijtuigen), 

- Andere lijnen zullen kunnen worden versterkt door een toename van het aantal treinkilometers. 

Bovendien zal deze stijging ook bekomen kunnen worden door de aankoop van nieuw materiaal en verbetering 

van het beschikbaarheidspercentage van het bestaande materiaal. Gemiddeld 23% van de treinen zijn buiten 

dienst omwille van technische redenen, onderhoud, etc… Dat is veel te veel. Er moeten maatregelen genomen 

worden om dat percentage te verlagen (standaardisering van het rollend materieel, versterking en optimalisatie 

van het onderhoud, etc…). 

De onderbezetting van het Belgische net laat veel ruimte voor ontwikkeling, maar deze redenering van 

uitbreiding van de dienstverlening werd de laatste jaren in ons land niet gevolgd. Hierdoor was het gemiddelde 

jaarlijkse groeipercentage van het aantal reizigerskilometers hoger dan het gemiddelde groeipercentage van 

het aantal treinkilometer, met een dagelijkse weerslag op het comfort van de reizigers, met name tijdens de 

piekuren, gekenmerkt door het te groot aantal reizigers dat tijdens zijn/haar traject moest rechtstaan.. 
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2.3. Toename van het aantal zitplaatsen 

De toekomstige dienstenovereenkomst dient ook een groeipercentage vast te stellen voor het aantal 
zitplaatsen tijdens de piekuren om het comfort van de pendelaars sterk te verbeteren en aan de 
voorwaarden te voldoen voor een groeiende vraag. 
Op dit moment voorziet de NMBS een stijging van 190 000 zitplaatsen tegen 2030. In netto groei (na aftrek 
van de 130 000 plaatsen die moeten vervangen worden door het buiten dienst stellen van verouderd materiaal) 
betekent dat 60 000 bijkomende plaatsen, van 350.000 naar 410.000” (een jaarlijkse stijging van ongeveer 
1%). Dit zal niet volstaan om een grondige wijziging van de mobiliteitskeuzes op gang te brengen. Een grote 
en snelle stijging van het aantal zitplaatsen door de aankoop van nieuwe toestellen is noodzakelijk, net als 
een stijging van de beschikbaarheidsgraad van de huidige toestellen. Wij voorzien een minimale stijging van 
60 000 zitplaatsen tegen 2020 en 120 000 tegen 2030 om tot een totaal van 470 000 zitplaatsen te komen. 
 
Het aantal staande reizigers tijdens de piekuren zal één van de indicatoren zijn voor een verbetering van het 

reizigerscomfort. Er moet jaarlijks een doelstelling vooropgestelde worden van een daling van dit aantal, dat 

nadien kan worden geëvalueerd.  

 

2.4. Capaciteit van de opvang van de reizigers (infrastructuren) 

Ten slotte moeten de doelstellingen voor de toename van het reizigersaantal gekoppeld worden aan 
de capaciteit van stations en haltes voor het opvangen van de reizigers. 
 
Het gaat er om tegelijk in te zetten op de aantrekkelijkheid van de trein, en bijgevolg op de verhoging van het 
jaarlijkse aantal treinkilometer van de NMBS, en om het comfort van de reizigers te verbeteren. Daarbij is de 
rol van de vervoersmaatschappij niet beperkt tot het vervoer van de reizigers. Met moet ook specifieke 
aandacht hebben voor de reisomstandigheden of het onthaal en de informatie voor het vertrek. 
 

2.5. (Her)investeren in het onderhoud van het materiaal 

 
De aantrekkingskracht van het spoor hangt ook af van de betrouwbaarheid en de veiligheid ervan. Om deze 

twee kwaliteiten samen te brengen, moet absoluut geïnvesteerd worden in het onderhoud van de infrastructuur 

en het rollend materieel. De NMBS moet toegeven dat gemiddeld 23 % van haar treinen niet beschikbaar is 

door defecten of onderhoud. Dit fenomeen ligt aan de basis van een derde van de vertragingen. Bijgevolg 

moet het materieel dat niet beschikbaar is met 2 procentpunten per jaar dalen tijdens de 

geldigheidsduur van het nieuwe dienstverleningscontract. 

De capaciteit van het net in stand houden, betekent ook dat men zich ervan verzekert dat er voldoende 
geïnvesteerd wordt in de technische infrastructuren (sporen en spoortoestellen, kunstwerken, bovenleidingen 
en onderstations, signalisatie, …) zodat een kwaliteitsvolle dienstverlening kan gegarandeerd worden. 
Momenteel is ons net in slechte staat (vooral in Wallonië). We schatten dat één kilometerspoor op 4 moet 
vervangen worden. Bovendien zijn 225 000 dwarsliggers aan vervanging toe. Een externe audit, besteld door 
Infrabel die gebeurde door EPFL7, heeft aangetoond dat er een belangrijke achterstand is opgelopen bij de 
vernieuwing van de spoorinfrastructuur (naar schatting ongeveer 655 miljoen euro). Indien deze achterstand 
niet snel wordt ingehaald, zullen de onderhoudskosten verder stijgen. Volgens Luc Lallemand, CEO van 
Infrabel, komt hij jaarlijks 130 miljoen euro te kort om het minimale onderhoud van de infrastructuur rond te 
krijgen. 
 

                                                 
7  Polytechnische school van Lausanne, « Avis sur les besoins financiers en maintien de capacité du réseau belge 

pendant la période 2013-2025 ». EPFL, Panos Tzieropoulos, et Oxand SARL, Yves Putallaz, augustus 2011, voor 
Infrabel. 
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Bron: Polytechnische school Lausanne, 2011 

 
Zonder een massale herinvestering in het onderhoud van de capaciteit, komt de veiligheid van het net in het 
gedrang, met serieuze gevolgen voor de stiptheid op het hele net, de reistijden en het verder bestaan van 
bepaalde lijnen. De veiligheid van het spoornet zal bedreigd worden, met grote gevolgen. Bij een ongewijzigd 
beleid voorziet een studie een scenario ‘technisch-economische ontsporing” op het Waalse net: de 
betrouwbaarheid van de systeemcomponenten van het spoor verslecht langzaam maar zeker. Dit 
concretiseert zich op het terrein door meer snelheidsbeperkingen, alsook een vermindering van de stiptheid. 
De onderhoudskosten zullen bovendien toenemen (veelvoud van dringende interventies, veel verschillende 
componenten etc.)8. 
 
Als de staat van de infrastructuur in Wallonië een stuk verontrustender is dan in Vlaanderen, zullen de 
gevolgen van het ontbreken aan daadkracht voelbaar zijn over het hele Belgische spoornet. Gezien de 
structuur zullen de vertragingen op het Waalse net zich laten voelen in Brussel en Vlaanderen, en omgekeerd. 
 
In het kader van het investeringsplan moet deze post dus beschouwd worden als een prioritaire 
investering.  

 

2.6. Een vereenvoudigd en stabiel tariefsysteem 

De volgende beheersovereenkomst dient gewijd te zijn aan de toegankelijkheid van de treinen voor iedereen, 

goed wetend dat mobiliteit en transport een kostprijs hebben. De kostprijs van het spoorwegvervoer kan 

concurreren met die van het gebruik van de auto9. Dat moet zo blijven en moet ook voor occasionele 

gebruikers aan competitiviteit winnen. Een belangrijke en algemene stijging van de tarieven zou bijgevolg 

enkel gerechtvaardigd kunnen worden door een dienst die door de reizigers als concurrerend wordt ervaren. 

Dat is vandaag niet het geval. 

                                                 
8  Technum, Etude relative à la situation et aux perspectives du réseau ferroviaire en Wallonie, volet 3, 17 juin 2013 
9 Geschat tussen 0,25 euro/km en 0,34 euro/km. Als men rekening houdt met de externe invloeden, loopt dit cijfer op tot 0,50 

euro/km (Héran, 2006)  
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De toekomstige beheersovereenkomst zal dus het huidige mechanisme van de verhoging van de 

tarieven moeten overnemen: elke prijsverhoging van de treinkaartjes die hoger is dan de stijging van de 

gezondheidsindex mag slechts toegepast worden als de onafhankelijke tevredenheidsbarometer laat zien dat 

de doelstellingen die vastgelegd zijn door de NMBS samen met de Federale Overheid bereikt werden.  

Nieuwe inkomsten moeten elders gezocht worden. Bijvoorbeeld door de aantrekkelijkheid van de trein buiten 

de piekuren te vergroten. Reizen beter willen spreiden buiten de piekuren is een logische bekommernis. Net 

als andere transportsystemen mag het spoorvervoer zicht niet laten verleiden om zich enkel te concentreren 

op een maximum van 6 uur per dag. 

Er bestaat nog een grote maneuvreerruimte waar de NMBS momenteel geen gebruik van maakt doordat ze 

zich in hoofdzaak toelegt op de woon-werkverplaatsingen. De doelstelling van de komende jaren moet de 

diversifiëring zijn van het spoor ten gunste van de "vrijetijdsverplaatsingen"10. In dezelfde lijn: Niet alle 

treinen moeten op elkaar lijken. Men moet dus overstappen naar een gediversifieerder aanbod aan een publiek 

dat zeer divers is. Veeleer dan de tarieven te verhogen, moet naar nieuwe inkomsten gezocht worden:  

- Door een grotere aantrekkelijkheid van de trein in de daluren, met name door het huidige artikel 

16 van de beheersovereenkomst te activeren dat voorziet dat "meer gedifferentieerde prijzen tijdens 

de daluren inderdaad de aantrekkingskracht van de trein kunnen verhogen en zo rechtstreeks 

bijdragen tot de verwezenlijking van de groeidoelstellingen"; 

- Door het opwaarderen van het reizen met de trein in het kader van de vrije tijd en door nieuwe 

tariefformules te bedenken om het reizen in groep of in familie, en in het kader van evenementen 

aantrekkelijker te maken. De NMBS moet erover waken dat haar rollend materieel aantrekkelijker 

wordt door te voorzien in kindvriendelijke “gezinsrijtuigen” voor gezinnen met jonge kinderen; 

- Door het benutten van nieuwe diensten zoals WiFi, nieuwe diensten aan boord (snacks, 

koffie, ...) of de verhuur van werkruimte in de stations, en die uit te breiden en te verruimen tot 

alle grote stations, al dan niet met de medewerking van de privésector. De prijzen moeten overigens 

de kwaliteit weerspiegelen. Voor een optimale aantrekkelijkheid van de trein zijn comfort, netheid en 

een voldoende aantal zitplaatsen nodig, zowel in 1e als in 2e klas. De 1e klas moet beter aangepaste 

werkruimte bieden dan die in de Desiro-treinen. 

Het tariefsysteem dient trouwens sterk vereenvoudigd en herzien te worden om het voor alle reizigers 

begrijpelijker te maken. De reiziger zal altijd het beste tarief voorgesteld krijgen, of hij nu zijn kaartje koopt aan 

het loket, aan de automaat of online (Smartphone etc.). 

  

                                                 
10 Volgens de Beldam-enquête (Cornélis et al., Unamur, 2011) is het aandeel woonwerk verplaatsingen minder dan 20% van de totale 

verplaatsingen. 

Bron: NMBS 

Bron: Goeuro.fr 

Kost van een traject (los van een abonnement), 
mondiaal vergeleken. 
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Concrete voorstellen: 

- Verlenging van de geldigheid van de binnenlandse tarieven tot aan het eerste grensstation 

(over de grens), eventueel met een kleine toeslag; 

- Harmonisatie van de vervoersbewijzen, geldig zowel voor de trein, de tram als de bus. De 

prioriteit gaat naar de 5 grootste agglomeraties (stedelijke en voorstedelijke gebieden). 

- Integratie van de Diabolotoeslag in de algemene kosten voor het gebruik van de luchthaven, 

zodat de gebruikers geen toeslag meer moeten betalen op zijn treinkaartje. 

- Invoering van een betaalbare pas die toelaat gedurende een bepaalde periode (dag, week, 

maand, jaar) de trein over het hele land te kunnen gebruiken. 

- Herbekijken van de forfaitaire prijs van 5 euro voor het meenemen van een fiets op de trein; 

Voor korte trajecten moet dit goedkoper en de kostprijs mag nooit meer bedragen dan de 

kostprijs van een gewoon ticket. 

- Afschaffing van het verbod tot reisonderbreking; 

- Het opnieuw invoeren van de verminderingskaart van 50 %, zoals die tot voor enkele jaren 

bestond; 

- Behoud van de verminderingskaart voor Grote en Jonge gezinnen;  

- Het systeem van de toeslag bij de aankoop van een treinkaartje op de trein, moet afgeschaft 

worden. Dit bureaucratische en automatische systeem houdt geenszins rekening met de realiteit op 

het terrein en wordt het blindelings toegepast, ongeacht of er al dan niet toegang is tot een loket. Het 

houdt geen rekening met de reiziger, die verplicht is om de meerprijs te betalen en vervolgens 

stappen moet ondernemen om zich te laten terugbetalen, noch met de treinbegeleiders. We moeten 

teruggaan naar het systeem van voor de invoering; 

- Het huidige systeem voor de compensatie van vertragingen moet behouden blijven, maar het 

indienen van de aanvragen moet vereenvoudigd worden. Dit dient, binnen 6 maanden na de 

inwerkingtreding van de nieuwe beheersovereenkomst, geëvalueerd te worden - uitgevoerd samen 

met de vertegenwoordigers van de reizigers -, met als doel een juiste compensatie van de 

benadeelde reizigers, een vereenvoudiging van het indienen van de compensatieaanvragen en een 

efficiëntere controle.  
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II. "Reizigers"-gerichte maatschappijen 

De doelstellingen van Infrabel en de NMBS moeten meer gericht worden op het voldoen aan de belangen en 

de behoeften van de reizigers. Zelfs als de NMBS en Infrabel deze doelstelling onderschrijven, iets wat 

voorlopig niet blijkt uit de praktijk, moet ze deze nog hoger in het vandaal dragen. De verwachtingen van de 

reizigers zijn een stuk groter dan wat de NMBS momenteel aan dienstverlening aanbiedt.    

Veel meer dan de vorige versies, zal de toekomstige overeenkomst tussen de Infrastructuurbeheerder, de 

Spoorwegmaatschappij en de Federale Overheid de kwaliteit van de transportdiensten moeten bevorderen en 

de aandacht moeten toespitsen op de behoeften en de verwachtingen van de gebruikers.  

Voorafgaandelijk, gaat het erom de behoeften van de klanten beter te kennen, aangezien die niet 

noodzakelijke identiek zijn met hun huidige gedrag, wat met name weerspiegeld wordt in de opstapcijfers in 

de stations. Een fijnere analyse van de behoeften, de verplaatsingsgewoonten en de effectieve plaatsen van 

vertrek en bestemming, moet een heroriëntering mogelijk maken van het treinaanbod, met name het behouden 

of opnieuw in gebruik nemen van stations en haltes, of het heropenen van lijnen. Gedeelde gegevens moeten 

het mogelijk maken om de discussies te objectiveren.  

 

1. De kwaliteit van de dienst en de tevredenheid van de reiziger verhogen 

1.1. Een variabele overheidsdotatie 

De huidige dotatie is vast en moedigt de NMBS geenszins aan om haar aanbod te vergroten. Elke extra trein 

die in dienst wordt gesteld, veroorzaakt meerkosten.  

Zoals eerder vermeld (figuur 5) is het aantal treinkilometers sinds de jaren ‘90 niet gelijk gestegen met de groei 

van het aantal passagiers. Erger nog, "de laatste drie jaar is het aantal afgelegde treinkilometer gedaald van 

101 miljoen in 2011 tot 99 miljoen in 2012 en 97 miljoen in 2013, m.a.w. ongeveer 2% per jaar."11 

De toekomstige beheersovereenkomst dient dus een systeem in te voeren dat de overheidsdotatie 

voor de NMBS tot 40 % variabel kan  maken, volgens een aantal criteria met betrekking tot de diensten 

die aan de reizigers worden geboden, waaronder die van het aantal treinkilometer, het aantal 

reizigerskilometer of de resultaten van de jaarlijkse tevredenheidscijfers. 

Dit "variabel maken" van de dotaties komt overigens overeen met de nieuwe Europese reglementering (SEC 

2010).  

 

1.2. Een onafhankelijk barometer van de tevredenheid van de reizigers 

Een meting (barometer) van de tevredenheid van klanten dient onafhankelijk te worden opgesteld en 

moet minstens volgende indicatoren te bevatten:  

 De stiptheid;  

 Het gemak van de aankoop van tickets en de betrouwbaarheid van de gebruikte systemen; 

 De netheid en toegankelijkheid van de stations, de treinen en de toiletten;  

 De informatie, met name in geval van vertraging van de treinen;  

 Het personeel; 

                                                 
11 Rapport 2013 van de DVIS (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen) 



Alternatieve beheersovereenkomst NMBS en Infrabel  18-12-2015 

Ecolo-Groen fractie -14- 

 De behandeling van de klachten; 

 De veiligheid 

Dit onafhankelijke onderzoek dient elk jaar te gebeuren en de resultaten ervan moeten ruim verspreid worden. 

Naast de meting van de prestatie, is dit een andere manier om de resultaten van de twee maatschappijen vast 

te stellen. In geval van een lage tevredenheid van de reizigers: 

- Moet een plan worden opgesteld om de toestand te verbeteren;  

Dienen de managers en bestuurders in afwachting daarvan gesanctioneerd te worden volgens 

modaliteiten, die in de beheersovereenkomst verder bepaald worden. Daarentegen kan de 

dotatie verhoogd worden als de resultaten van de tevredenheidsbarometer een bepaalde 

drempel overschrijden. Dit is één van de middelen om de overheidsdotatie aan de kwaliteit van 

de dienstsverlening te koppelen. 

 

1.3. Vergoedingen voor de infrastructuur die het aanbod bevorderen 

De momenteel door de infrastructuurbeheerder gevraagde vergoedingen aan de spoorwegmaatschappijen 

zijn niet bevorderlijk voor een aanbodbeleid. Deze vergoedingen voor de reizigersdienst behoren tot de 

hoogste in Europa.  

 

De toekomstige beheersovereenkomsten moeten een nieuw systeem van vergoedingen voor de 

infrastructuur invoeren dat een beleid van aanbod ondersteunt door:  

 De nieuwe diensten aan te moedigen (voordelige tarieven de eerste jaren); 

 Een fijne dekking van het grondgebied te ondersteunen (lagere of nultarieven voor de 

plattelandslijnen of voor bepaalde haltes, voorstedelijk aanbod); 

 Het treinverkeer in de daluren, ’s avonds en in het weekend te stimuleren; 
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 Het leeg rijden van treinen, spooktreinen die op het net rondrijden zonder in bepaalde stations 

te stoppen wegens de te hoge kosten, te beboeten.  

We stellen vast dat er hier weinig budgettaire manoeuvreerruimte voor is. Ook hier is de transparantie van de 

cijfers en financiële stromen belangrijk om de realiteit zo nauwgezet mogelijk te kunnen inschatten.  

 

1.4. Een kwalitatieve informatie  

Al te vaak ontbreekt het de reizigers aan informatie en worden zij in het ongewisse gelaten. Er moeten 

inspanningen gedaan worden om de informatie te verbeteren en tot bij de reizigers te brengen, zowel de 

"basisinformatie" als de "crisisinformatie".  

De NMBS laat ook kansen onbenut op het vlak van het delen van digitale informatie (Open data). Zo werd 

bijvoorbeeld de populaire rail-time applicatie afgeschaft. De dienstregeling van de NMBS is niet beschikbaar 

voor externe applicaties terwijl andere vervoersmaatschappijen dat wel doen.   

Toeristen overwegen nog te weinig het spoor als vervoersmiddel om zich tijdens hun reis te verplaatsen. In 

haar communicatie dient de NMBS meer aandacht te hebben voor deze doelgroep en op zoek te gaan naar 

andere communicatiekanalen om hen te bereiken. 

Om dit te bereiken moeten volgende punten ingevoerd worden: 

 Een verplichting tot het systematisch verstrekken van informatie aan boord van de treinen 

over de aansluitingen in het volgende station. Snelle informatie in de treinen, stations en 

onbewaakte stopplaatsen over de alternatieven in geval van verstoord verkeer; 

 Een verplichting tot pertinente visuele en akoestische informatie in alle treinen, stations 

en onbewaakte haltes in verband met de eindbestemming, de tussenstops, de volgende 

stopplaats en de storingen; 

 Minstens drie maanden vóór het in omloop brengen de publicatie van de definitieve versie 

van een nieuwe dienstregeling. De geplande nieuwe dienstregeling moet 9 maanden vóór 

de invoering ervan online geraadpleegd kunnen worden; 

 De invoering van een centraal oproepnummer dat de klanten van de NMBS kunnen 

opbellen voor het geval dat er zich tijdens hun reis een probleem voor doet, om het vervolg 

van hun reis tot aan de eindbestemming te kunnen organiseren 

 Meer inzetten op sociale media om te communiceren bij storingen op het netwerk maar 

ook voor het op de hoogte houden van de reizigers over acties, evenementen en promoties 

van de NMBS. 

 Het openstellen van alle data van de huidige dienstregeling voor externe ontwikkelaars. 

 Het verplicht overnemen van de reisinformatie van de gewestelijke 

vervoersmaatschappijen om tot een geïntegreerde informatieverstrekking over het gehele 

openbaar vervoer te komen, die alle informatie over een bepaald traject aanbiedt (deur tot 

deur). 
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1.5. Een grotere stiptheid 

Ondanks de algemene verbeteringen die werden aangebracht in het kader van het laatste vervoersplan 

(waardoor de reistijden door de band langer werden), blijft de stiptheid een chronisch probleem van ons 

spoornet. De beheersovereenkomst moet daarom een jaarlijkse evaluatie voorzien van de evolutie van de 

stiptheid en de maatregelen die genomen werden om ze te verbeteren. 

 

Bron: TreinTramBus.be 

Bij het meten van de stiptheid:  

 Moet het hoofdzakelijk gaan om het meten van de stiptheid voor de reizigers en niet van de 

treinen; Bijvoorbeeld de stiptheid van de treinen, berekend door Infrabel voor het jaar 2014 

bedroeg 88,2%. De stiptheid gewogen aan het aantal reizigers is slechts 86,4%12. 

 Moet de meting gebeuren langs het parcours van de trein en de reiziger; 

 Moet de meting beter uitgelegd en geobjectiveerd worden om een einde te stellen aan 

uiteenlopende interpretaties van de stiptheidsresultaten naargelang ze intern (Infrabel) of extern 

(Test-Inkoop, belate.be enz.) berekend worden.  

Het vooropgestelde doel inzake (gewogen) stiptheid op het einde van deze overeenkomst is 95% van 

de treinen die op tijd of met een vertraging van minder dan 6 minuten aankomen. Voor de volgende 

overeenkomst dient de stiptheid berekend te worden op basis van een vertraging van minder dan 5 

minuten om de vergelijking op Europese schaal te vergemakkelijken13. De koppeling tussen de prestaties 

inzake stiptheid en de stijging van de tarieven wordt behouden.  

De stiptheidscijfers moeten beter bekend gemaakt worden:  

 Door ze frequenter te publiceren;  

                                                 
12  Bron : Infrabel 
13 De Zwitserse spoorwegen bereiken een stiptheid van 97% op basis van een vertraging van 5 minuten. Op dezelfde basis 

bereiken de Nederlandse spoorwegen een stiptheidspercentage van 93%.  

86,4% 

95% 
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 Door de publicatie op de website van de NMBS en niet alleen op die van infrabel;  

 Door een afzonderlijke publicatie en communicatie van de stiptheidsresultaten tijdens de piekuren.  

 

1.6. Nieuwe pistes onderzoeken 

De NMBS zal nieuwe diensten onderzoeken die de reizigers ten goede komen: Wifi op de treinen en in de 

stations, ‘stille’ wagons, die toelaten om te werken, snacks en koffie aan boord, rijtuigen die aangepast zijn 

aan kinderen (zeker in het weekend en op feestdagen), coworking spaces in de stations, etc. 

 

1.7. De toegankelijkheid van de stations, haltes en loketten verbeteren 

De NMBS en Infrabel hebben de stations meegezogen in een negatieve spiraal die op heel wat plaatsen de 

het onthaal en het verblijf van de reizigers heeft doen verslechteren: geleidelijke afschaffing van loketten en 

vervanging door machines, afschaffing van wachtzalen, sluiting van stations die omgevormd worden tot 

onbewaakte haltes, verloedering, afwezigheid van informatie enz.  

De nieuwe beheersovereenkomst zal deze vicieuze cirkel moeten doorbreken en de investeringen 

heroriënteren naar kleine en middelgrote stations en niet-bewaakte haltes, ten nadele van het huidige beleid 

dat focust op prestigestations. De gecumuleerde kost van de stations van Luik (€ 437 miljoen), Mechelen (460 

miljoen) en Bergen (255 Miljoen) had veel nuttiger besteed kunnen worden: bijvoorbeeld aan de realisatie van 

het volledige GEN, aan 50 000 bijkomende zitplaatsen, de aankoop van 400 light-railstellen, een 

inhaalbeweging aan het onderhoud van het spoornet, etc…   

Wij stellen voor dat het huidige beleid waarbij diensten worden afgeschaft - in hoofdzaak op het platteland - 

wordt gestopt. Om aan de in het verleden genomen beslissingen een einde te maken, moet een specifieke 

dotatie worden toegekend voor het heropenen van loketten en voor onbewaakte stopplaatsen of stations die 

onder de laatste regeringen gesloten werden. Om dit te kunnen doen moeten objectieve criteria vastgelegd 

worden samen met het Raadgevende Comité op basis van de enquête over de reizigersbehoeften die 

afgenomen zal worden vooraleer het nieuwe vervoersplan uitgewerkt wordt (cf. III.6).. Deze objectieve criteria 

en de analyse van de behoeften van de huidige en potentiële nieuwe reizigers zullen natuurlijk dienen als 

basis voor de beslissing tot de bouw en het openen van nieuwe stations en nieuwe haltes. 

 

a) Invoeren van strengere minimumnormen voor het niveau van dienstverlening in de stations en 
onbemande stopplaatsen (bv. openingsuren van de loketten, toegankelijkheid en bijstand aan 
PBM,..)  

Stations moeten niet alleen toegankelijke, comfortabele en beveiligde plaatsen zijn waar reizigers op de trein 

stappen en uitstappen, maar ze moeten ookaantrekkelijk gemaakt worden en levensvatbaar zijn door de 

aanwezigheid van nieuwe diensten (werk- en vergaderplaatsen, diensten aan personen, commerciële handel 

of horeca enz.).  

Een vergelijkbare logica moet gehanteerd worden voor de onbewaakte haltes, desgevallend in overleg met de 

plaatselijke overheden, die in aantal toenemen door de gelijktijdige afschaffing van stations en loketten. 

Elk station en elke onbewaakte halte moet binnen de drie jaar na indiensttreding van de 

beheersovereenkomst uitgerust worden met:  

◦ Een afgesloten ruimte, verwarmd, voorzien van stoelen en een toegankelijk verzorgd toilet 

open 10 minuten voor het vertrek van de eerste trein en tot aan vertrek van de laatste trein;  
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◦ Een minimum van 12 beschutte zitplaatsen per perron.  

◦ Een goed verlichte, bewaakte fietsenparking. 

◦ Meer algemeen moet er een verplichte opstaphoogte van 76 cm voor al het nieuwe rollend 

materiaal worden vastgelegd in het nieuwe beheerscontract. Binnen de drie jaar moet er 

een actieplan komen om alle bestaande infrastructuur en materiaal aan te passen. 

 

b) Personen met beperkte mobiliteit 

Wat de toegankelijkheid betreft, zal de volgende beheersovereenkomst de doelstelling inschrijven om meer 

stations te volledig toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), zodat het toegankelijke 

spoorwegnet verbeterd en uitgebreid wordt.  

De volgende maatregelen moeten hiervoor genomen worden:  

◦ Een regelmatig overleg met de representatieve instellingen te verplichten over de kwaliteit 

van de aangeboden dienst aan personen met beperkte mobiliteit; 

◦ Ervoor te zorgen dat meer personeel opgeleid wordt zodat er in meer stations en haltes 

bijstand kan verzekerd worden;  

◦ De 24 uur-regel, onlangs teruggebracht tot 3 uur in de grote stations - die van toepassing 

is op de vraag om bijstand, te versoepelen of te schrappen voor bepaalde categorieën 

handicaps, opdat de betrokken personen echt vrij zouden kunnen reizen;  

◦ De automatische loketten toegankelijk en bruikbaar te maken voor met name slechtziende 

personen. Het "boordtarief" moet worden geschrapt; 

◦ Ervoor te zorgen dat de NMBS tijdens de bouw of renovatie van stations systematisch 

specialisten op gebied van toegankelijkheid raadpleegt; 

◦ De autonomie van personen, en meer bepaald die van personen in een rolstoel, te 

verbeteren, door het vastleggen van een uniforme hoogte van de perrons en de vloeren 

van het rollend materieel. 

 

c) Trein + fiets 

De groenen dringen er op aan dat de NMBS en Infrabel meer rekening gaan houden met fietsers en dit door 

de fietsvoorzieningen te verbeteren, zowel voor de treinreis, in de trein als na de treinreis. 

Er moeten voldoende fietsparkings worden voorzien en deze moet beter beveiligd en verlicht worden, dicht bij 

de perrons liggen en gratis te gebruiken zijn. De bruggen en tunnels moeten zo ontworpen worden dat ze 

veilig zijn voor de fietsers.  

Naast de voorzieningen voor PBM die ook ter voordele komen van de fietsers (liften), moeten specifieke 

investeringen worden voorzien, zoals goed ontworpen fietsgoten langs de trappen.  

Het rollend materiaal moet aangepast worden om veel fietsen tegelijk een plaats te bieden in de voertuigen, 

ook tijdens de piekuren. 

Blue Bike moet in een groter aantal stations aangeboden worden, en de ondersteuning in de fietspunten moet 

behouden blijven en aangepast worden om een ontwikkeling over het hele grondgebied mogelijk te maken. 

De financiering door de NMBS van deze twee formules moet worden versterkt.  
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Tijdens de renovatie of de aanleg van nieuwe sporen, moet Infrabel fietspaden langs deze sporen aanleggen 

om zo vlakke en snelle wegen voor de fietsen ter beschikking te stellen14. 

 

d) parkings 

Het aanbod van parkings voor de auto's in de directe omgeving van de stations is een opdracht van de 

openbare dienst, vooral in landelijk milieu en op plaatsen waar de andere openbare vervoersmogelijkheden 

niet volstaan om de intermodaliteit te verzekeren. Om die reden moeten de parkings aan de kleine en 

middelgrote stations gratis zijn om te vermijden dat reizigers zich niet parkeren in het dichtsbijzijnde station 

maar zich met hun wagen verplaatsen naar de drukkere stations in de grote steden. Deze maatregel, samen 

met een verbetering van de verbindingen door de invoering van het knooppuntensysteem, zal de burgers 

toelaten hun verplaatsingen te verbeteren, vanuit het station het dichtst bij hun woonplaats. 

Het beleid om de parkings uit te breiden, rekening houdend met de uitgedrukte behoeften, mag het gebruik 

van het openbaar vervoer niet ontmoedigen en het gebruik van de auto in het stadscentrum niet bevorderen. 

De kwaliteit van de parkings moet omhoog. Het wegdek moet het insijpelen van regenwater mogelijk maken 

en tegelijk de spoorvorming beperken of verhinderen.  

 
 

2. Naar een nieuw vervoersplan 

Het toekomstige beheersovereenkomst is essentieel in die zin dat de grondslagen zullen worden vastgelegd 

voor het toekomstige vervoersplan, dat moet worden opgemaakt in 2017 en in voege zal treden in 2018. Het 

is aan te bevelen nu al de doelstellingen af te bakenen en de minimumnormen vast te leggen. In de 

voorbereiding van een nieuw vervoersplan moeten de volgende zaken gebeuren: 

 Een voorafgaande consultatie in geval van wijzigingen van het vervoersplan, overleg met 

de Federale, Gewestelijke en plaatselijke overheden, de gewestelijke 

vervoersmaatschappijen en de reizigersverenigingen; 

 Een voorafgaande bepaling van objectieve en transparante normen op basis van 

wetenschappelijke cijfers, haalbaarheidsstudies, vragen van reizigers en de 

mobiliteitsplannen; 

 Een duidelijkere definitie van de treincategorieën, begrijpelijk voor het grote publiek; 

 Verplichte afstemming van de dienstregelingen tussen de NMBS en de gewestelijke 

transportbedrijven op basis van een voorafgaande raadpleging; 

 Harmoniseren van de dienstregelingen voor de "feestdagen" (bruggen) en de 

"vakantieperiodes" tussen de NMBS en de gewestelijke vervoersmaatschappijen met een 

garantie voor de aansluitingen. 

 

2.1. Reistijd en commerciële snelheid 

Het huidige vervoersplan wordt gekenmerkt door een algemene verlenging van de reistijden. Het mechanisme 

om de reistijd te verlengen wordt al een tiental jaar toegepast. Bij de laatste wijziging werd deze tot het uiterste 

doorgedreven wat op veel onbegrip botste bij de reizigers. Concreet betekent dit systeem de invoering van 

                                                 
14 Naar het voorbeeld van wat tussen Leuven en Brussel werd gerealiseerd. 
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steeds grotere bufferperiodes met het oog op het anticiperen op de eventuele vertragingen. Zo moeten 

bijvoorbeeld in de huidige situatie de reizigers van lijn 161, als hun trein op tijd aankomt in het station Brussel-

Luxemburg daar 7 minuten wachten vooraleer hun reis voort te zetten naar Schuman en de Noord-

Zuidverbinding.  

Er zijn natuurlijk buffers nodig langs het traject, maar de "rek" op de dienstregeling mag niet tot het 

uiterste doorgedreven worden. In Frankrijk voorziet men een buffer van 1 minuut per 40 km. Dit mechanisme 

moet bij ons herzien worden en teruggeschroefd worden, zonder aan de noodzakelijk veiligheid te raken. 

Strakkere dienstregelingen zijn ook een middel om de productiviteit te verhogen: rollend materieel en 

personeel worden niet nutteloos tot stilstand gebracht.  

Het zal ook gaan om:  

 Het herzien van de vertrekprocedure van de treinen die ook een bron van mogelijke 

vertragingen is;  

 Het beter exploiteren van de Desiro-treinen met hun typische karakteristieken, meer 

bepaald de versnellingscapaciteiten die gebruikt zouden moeten worden op de lijnen met 

een groot aantal haltes;  

 De opgelegde vertragingen voor werkzaamheden die opgelegd worden door Infrabel 

redelijker en rationeler maken. Zo zijn op de lijn Brussel – Luxemburg buffers van 25 

minuten voorzien voor werkzaamheden, terwijl de experts schatten dat 4 à 7 minuten 

zouden moeten volstaan.  

Bron: Evaluatie NMBS-dienstregeling 2015, nota voor de Kamercommissie 
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Infrastructuur, TreinTramBus / Navetteurs.be / Test-Aankoop / IEW. 

 

Vandaag zou de gemiddelde commerciële snelheid van de treinen naargelang van de bron tussen de 57 km/h 

en 65 km/h liggen15. In het licht van het volgende vervoersplan (2018) moet de doelstelling van de commerciële 

snelheid minstens een terugkeer naar de reistijden en de commerciële snelheden van vóór het vervoersplan 

van 2014 mogelijk maken, binnen de context van een verbetering van de stiptheid.  

 

2.2. De amplitude vergroten 

Door zich steeds meer te concentreren op het aanbod tijdens de piekuren, verwaarloost de NMBS geleidelijk 

aan de eerste ochtendtreinen en de laatste avondtreinen. Een aantal ervan werd de laatste jaren geschrapt.  

Het nieuw beheersovereenkomst dient in het licht van het volgende vervoersplan, het volgende te voorzien:  

 Een amplitude van 06.00 tot 22.00 uur als algemeen principe; 

 Een amplitude van 05.00 tot 01.00 uur op de hoofdlijnen, vanaf de grote steden en de 

luchthaven; 

 

2.3. De frequenties verhogen 

Het aantal treinen per uur op een lijn is een belangrijk element van de aantrekkelijkheid van het treinaanbod. 

Eén trein per uur biedt de reiziger niet voldoende vrijheid, aangezien dit zijn reisduur kan verlengen en zet 

hem/haar dus aan tot het vaker gebruiken van de auto. Er wordt over het algemeen overeengekomen dat 

vanaf twee treinen per uur de dienst voor de reizigers interessant wordt. Voorbeelden uit Nederland en 

Zwitserland tonen dit duidelijk aan.  

Bijgevolg moeten de volgende elementen in het volgende overeenkomst worden toegepast:  

Buiten de hoofdlijnen (Antwerpen-Brussel-Charleroi, Brussel-Gent-Brugge, Brussel-Namen, Kortrijk-Gent-

Antwerpen, Luik-Charleroi, Brussel-Leuven-Luik) waarop een cadans van een kwartier zal worden 

aangehouden, dient een minimumcadans van een halfuur van toepassing te zijn op alle verbindingen 

met ingang van het nieuw vervoersplan in 2018, desgevallend bij wijze van test; 

Een frequentie van één trein per uur op bepaalde lijnen moet vooraf afgesproken worden met de 

voogdijminister; 

  

                                                 
15  "Cellule ferroviaire du Service Public de Wallonie", rapport over het vervoersplan 2014. 
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Uit het onderzoek “Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5”, bleek dat er 

bijna evenveel verplaatsingen zijn in het weekend dan in de week: 
 

 

Bron: Evaluatie NMBS-dienstregeling 2015, nota voor de Kamercommissie  

Infrastructuur, TreinTramBus / Navetteurs.be / Test-Aankoop / IEW. 

 

Er moet een gedifferentieerde dienst worden toegepast voor de zaterdag en de zondag, en ook op feestdagen, 

met op zaterdag een toename van het aanbod naar de handelssteden en op vrijdagavond en 

zondagavond voor de studenten. Het aanbod in het weekend moet coherenter zijn en afgestemd op de 

werkelijke verplaatsingsbehoeften. Het moet rekening houden met commerciële en toeristische plaatsen, 

culturele evenementen, sportevenementen etc. Men moet ook rekening houden met specifieke doelgroepen 

die de trein regelmatig gebruiken zoals gezinnen met kinderen 

 

2.4. Invoeren van een vast ritme, overal waar het kan  

De NMBS moet haar aanbod geleidelijk aan organiseren volgens het principe van een vast ritme op het net 

(systeem van "'aansluitingsknopen"), dat in werking dient te treden vanaf het volgende vervoersplan en 

dat veralgemeend zal worden tegen 2030, met een minimumfrequentie van een half uur op alle 

verbindingen. De opeenvolgende exploitatieschema's die uitgewerkt zullen worden, moeten ontworpen 

worden als tijdelijke overgangen om dit doel te bereiken. De investeringsbehoeften die voortvloeien uit dit 

exploitatiesysteem (infrastructuur en rollend materieel) moeten voorzien worden in de opeenvolgende 

Investeringsplannen. 

 Een vast ritme op het net maakt het mogelijk om de aansluitingen tussen treinen onderling en 

tussen de treinen en de andere wijzen van het openbaar vervoer te verbeteren. Het principe 

bestaat erin om de verschillende types treinen – maar bv. ook bussen of trams – meerdere keren per 

uur te laten samenkomen binnen een periode van bv. 5 of 15 minuten. Zo kan de reiziger zeer 

gemakkelijk profiteren van de aansluitingen om van zijn lokale trein over te stappen op een 

gewestelijke trein of omgekeerd zonder te lang te moeten wachten. De treinen zelf blijven minder lang 

in het station stilstaan, wat de productiviteit ten goede kan komen. Het toepassen van dit systeem van 

aansluitingsknooppunten biedt vaak ook de gelegenheid om de treinen te laten samenkomen binnen 

een bepaalde tijdsspanne, om op bepaalde lijnen de commerciële snelheid te verhogen en dus te 

investeren in de modernisering van de infrastructuur.  

 In deze optiek dient een federaal/regionaal overlegcomité opgezet te worden, ook met de 
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reizigersverenigingen, om de meningsverschillen inzake de bepaling van de knooppunten op te 

lossen. 

 

2.5. De bestaande infrastructuur beter gebruiken 

Het spoornet is in België onderbenut. Voor sommigen is dit een reden om onderbenutte lijnen te 

schrappen. Nochtans is deze situatie net een opportuniteit om meer diensten aan de burgers aan te 

bieden en het spoor aantrekkelijker te maken.  

De invoering van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) moet versneld worden doorgevoerd op alle lijnen 

en de oorspronkelijk voorziene frequenties van 1 per kwartier moeten zo snel mogelijk verzekerd 

worden.  

Bron: NMBS 

 

In verband  met de ontwikkeling van de lokale netwerken (het ‘GEN’ in Brussel, andere voorstedelijk aanbod 

in Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi), dient de light-rail verder ontwikkeld te worden. Het concept voorziet 

de exploitatie van de spoorlijnen met minder zwaar materieel, met groot versnellings- en remvermogen en een 

gemakkelijk in- en uitstappen. De Lightrail-stellen zullen naar het voorbeeld van de Desiro een soepeler 

exploitatie mogelijk maken dan de klassieke treinen. Het rollend materieel is beschikbaar. De NMBS zal vier 

exploitatieproeven doen met een light train rond Luik, Gent, Charleroi en Antwerpen binnen de twee jaar na 

de invoering van de beheersovereenkomst. De NMBS zal een specifieke exploitatiedotatie krijgen voor dit 

project dat het voorwerp zal zijn van een overheidsevaluatie. 

Om de doorstroming van de Noord-Zuidverbinding te verbeteren, zal de NMBS de lijnen 50/60 

(Gent/Dendermonde), 24 (Mechelen Antwerpen), 36 (Leuven), binnen het Brusselse gewest opwaarderen 

om het aanbod te diversifiëren, de Noord-Zuidverbinding te ontlasten en een betere verbinding binnen Brussel 

te verkrijgen. Ze zal de opportuniteit bestuderen om IC's in dienst te stellen om Brussel en de Noord-

Zuidverbinding te vermijden, zoals, Gent-Leuven via Mechelen, Antwerpen-Luchthaven-Namen of Antwerpen-

Luchthaven-Luik.  

Parralel moet de snelle ontwikkeling van het ATO (Automatic train operation), gelinkt aan het ECTS en 
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doelgericht worden toegepast, zorgen voor een optimalisatie van het treinverkeer op Brusselse Noord-Zuidas. 

Er wordt een "Brussels expressnet" (BEN) uitgewerkt dat het moet mogelijk maken om in het Brusselse 

Gewest in twee fasen snel een extra aanbod te creëren, dat wijken kan aandoen die momenteel niet bediend 

worden door het openbaar vervoer of zones die momenteel weinig of niet verbonden zijn, met elkaar te 

verbinden: 

- Een fase I zonder investering die de exploitatie van de secundaire lijnen en stations verhoogt, ook 's 

avonds en in het weekend, met een frequentie van één trein per kwartier. 

- Een fase II, verwezenlijkt dankzij de creatie van nieuwe BEN-stations Brussels Expresnet  

Ganshoren, Koninklijke Parken (die het Albert I-park, het Boudewijnpark en het UZ zou aandoen), 

Laken, Berenkooi, Josaphatpark, Sint-Joost en Germoir16. 

 

Tenslotte zullen specifieke dotaties voorzien worden om het mogelijk te maken proefprojecten te 

ontwikkelen op bepaalde lijnen, voornamelijk op het platteland. Deze aanvullende dotaties laten toe om 

gedurende meerdere jaren, de invoering van een kwalitatief hoogstaand aanbod te testen (inzake frequentie 

en amplitude) dat tegemoet kan komen aan de vraag van nieuwe reizigers. Het proefproject wordt geëvalueerd 

en valt desgevallend in het normale aanbod van de NMBS en de basisexploitatiedotatie. 

  

                                                 
16 De halte Germoir zou tegen december 2015 in dienst moeten komen, na de wijzigingen aangebracht te hebben aan het 

Vervoersplan 2014. 



Alternatieve beheersovereenkomst NMBS en Infrabel  18-12-2015 

Ecolo-Groen fractie -25- 

III. Een nieuwe "governance": transparante ondernemingen 

 

De NMBS en Infrabel ontvangen elk een aanzienlijke overheidsdotaties. Als tegenprestatie moeten ze, in alle 

transparantie en op efficiënte wijze, een openbare dienst verlenen. Dat is vandaag niet het geval. 

Al te vaak zien de gebruikers en de beslissers de NMBS op plaatselijk, gewestelijk of federaal niveau, als een 

zwarte doos die een waas laat rond de redenering achter de genomen beslissingen. Deze beslissingen hebben 

een impact op het dagelijkse leven van de gebruikers, op het beleid van de andere spelers inzake mobiliteit, 

op de ruimere beleidsopties, zoals die van de ruimtelijke ordening.   

Er is een gebrek aan informatie-uitwisseling tussen Infrabel, de NMBS en de overheden, zoals de FOD 

Mobiliteit en Transport.  

De redenering blijft die van operatoren die handelen in eigenbelang, zonder grondig voorafgaand overleg en 

die rekenen op de machtsverhoudingen om uiteindelijk hun eigen keuzes door te duwen.  

De volgende overeenkomst tussen de spoorwegoperatoren en de Federale Overheid moet een grotere 

transparantie en een verplichte informatie-uitwisseling mogelijk maken. Dit is de voorwaarde voor een 

effectieve samenwerking tussen alle medespelers ten voordele van een betere mobiliteit van de burger. 

Binnen deze context moeten de overheden, meer bepaald de Federale Overheid en haar administratie, de 

regulator en de reizigers weer een belangrijke plaats krijgen in het beslissingsproces. Dat is de onontbeerlijke 

compensatie voor de verbintenis van de Federale Overheid om in tegenstelling tot de huidige tendens, de 

nodige budgetten zijn voor een ambitieus spoorwegbeleid te voorzien.  

 

1. Reorganisatie van de samenwerking tussen de NMBS, Infrabel en de FOD 
Mobiliteit en Vervoer 

De NMBS en Infrabel moeten samen aan een beter mobiliteitsbeleid werken. Het blijkt dat de beloftes voor 

een nauwere samenwerking tussen de Infrastructuurbeheerder en de Spoorwegmaatschappij, zoals ze 

geformuleerd werden door de auteurs van de recente hervorming van de structuren, niet nagekomen zijn.  

De oprichting van een strategisch comité, als overkoepelende structuur die de coherentie van de 

activiteiten m.b.t. tot het spoorvervoer moet garanderen, onder voorzitterschap van de CEO van 

Infrabel, de CEO van de NMBS en de voorzitter van de FOD Mobiliteit samen, zal alle strategische 

kwesties behandelen en de uitwisseling van informatie stimuleren. 

De vorming van dit strategische comité moet niet alleen een verbetering van het spoorwegbeleid in België 

mogelijk maken, maar het moet ook het overleg en de samenwerking tussen Infrabel en NMBS bevorderen 

door de veelvuldige contacten, en dit al vanaf het bedenken van projecten en het formuleren van de 

beleidsopties.  

Infrabel en de Spoorwegmaatschappijen moeten gegevens, studieresultaten en enquêtes vaker 

uitwisselen en doorsturen naar de Spoorweginspectie van de voogdijoverheid. Alleen gegevens van 

zeer strikte commerciële aard moeten intern bewaard kunnen worden. Vandaag maakt de NMBS misbruik van 

dit argument om informatie zowel voor het publiek als voor de overheid achter te houden. Wat een doeltreffend 

beheer van het mobiliteitsbeleid door de overheid verhindert. 
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2. Een mobiliteitsbeleid op volle toeren 

Daarom moet men het mobiliteitsbeleid in handen nemen en een globale visie op lange termijn uitwerken. 

Eerst moet de Federale Overheid in overleg met de Gewesten, haar visie op de mobiliteit en de rol van het 

spoor in deze, definiëren, met inbegrip van de investeringsprioriteiten die eruit voortvloeien. De FOD en de 

operatoren nemen hier aan deel vanuit hun praktijkreflex van op het terrein. 

In dat kader heeft het altijd ontbroken aan een hoogwaardige expertise en een voldoende personeelsbezetting 

bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Een duidelijke politieke wil moet haar in de toekomst in staat stellen 

om het spoorwegbeleid te sturen en een wezenlijke tegenmacht te vormen ten opzichte van de 

expertise van de infrastructuurbeheerder en de historische spoorwegmaatschappij. 

Van zijn kant moet het Federaal Parlement in de toekomst beter gebruik maken van de mogelijkheden die 

geboden worden door de wet van 1991 op de overheidsbedrijven om een democratische controle van de 

uitvoering van de beheersovereenkomst te verzekeren. Dit kan met name via een jaarlijkse evaluatie van 

de beheersovereenkomsten die ter controle wordt voorgelegd aan de voogdijminister.  

Ten slotte passeert het mobiliteitsbeleid, met name dat inzake goederenvervoer, via een machtige en 

onafhankelijke regulator. Deze moet de nodige middelen krijgen voor het uitvoeren van zijn taken, met name 

inzake de regeling van conflicten tussen operatoren. De toegang tot deze regulator moet verbeterd worden. 

 

3. Een effectieve raadpleging van de stakeholders organiseren 

Het regelmatig overleg tussen de vertegenwoordigers van de reizigers, via het Raadgevend Comité 

van de Treinreizigers (RGCT), moet opgewaardeerd worden, meer bepaald in hoofde van de NMBS. In 

Nederland, Duitsland en Italië zijn de reizigersbonden in de beslissingsorganen vertegenwoordigd. Andere 

(gebruikers)groepen kunnen desgevallend geraadpleegd worden. 

Het Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT) zal door de Federale overheid de passende 

middelen krijgen (budget, infrastructuur voor secretariaat en experts) om doeltreffend te kunnen 

werken.  

Wat de werkwijze betreft, vraagt de NMBS - binnen een redelijke termijn - adviezen aan het RGCT en verstuurt 

binnen 30 dagen een gemotiveerd antwoord. Ze stelt cijfers ter beschikking over de "reizigers", de stiptheid, 

de planning van de investeringen, de veiligheid, etc. Alleen de louter "commerciële" cijfers mogen vertrouwelijk 

blijven. 

De NMBS, de Federale Overheid en het Raadgevend Comité van de Treinreizigers versterken de rol en 

de oprichting van raadgevende comités op het niveau van de lijnen.  

Er moet worden gewerkt aan een beter overleg tussen de NMBS en de andere vervoersmaatschappijen, 

waaronder de gewestelijke maatschappijen (De Lijn, TEC en MIVB). De beheersovereenkomst moet 

voorzien in een verplicht voorafgaand overleg vóór elke wijziging van de dienst (dienstregeling, 

schrappen van treinen enz.) om de reizigers alternatieven te kunnen aanbieden. Overigens moet de 

opmaak van het volgende vervoersplan vanaf het begin gebeuren in overleg met de gewestelijke 

vervoersmaatschappijen. 

 

4. Het bedrijfsbeheer verbeteren  

Het spoorwegwezen in België komt jammer genoeg al te vaak in het nieuws door zaken die te maken hebben 

met een slecht bestuur, een te frequent beroep doen op externe adviseurs, een exuberante structuur van 

filialen, organisaties van parallelle activiteiten en ontsporingen door privégebruik van openbare middelen. De 
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laatste hervorming van de structuren heeft de meeste deze problemen niet kunnen oplossen. Een analyse 

toont aan dat het aantal filialen drastisch verminderd dient te worden en dat de regels van goed beheer in alle 

transparantie van toepassing moeten zijn op het aantal resterende filialen.  

5. Een grote onafhankelijke enquête bij de reizigers om de vijf jaar 

Het uitwerken van het treinaanbod, meer bepaald ter voorbereiding van het volgende vervoersplan, wordt 

verplicht voorafgegaan door een grote "reizigers"-enquête die tot doel heeft niet alleen de noden en het 

gedrag van de huidige spoorgebruikers beter te leren kennen, maar ook die van de potentiële nieuwe 

gebruikers.  

Men moet de globale verwachtingen van alle burgers onderzoeken op het vlak van mobiliteit en meer bepaald 

het spoorvervoer. Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om de frequentie in bepaalde gebieden te 

verhogen. Wat is het potentieel van lijn X of station Y en welke maatregelen moeten er genomen worden om 

er het aantal gebruikers te doen toenemen? Dit zijn maar enkele voorbeelden waar een dergelijke enquête 

een antwoord kan op bieden. 

Deze enquête moet op een onafhankelijke manier afgenomen worden, onder het beschermheerschap van de 

FOD Mobiliteit, in overleg met de vertegenwoordigers van de reizigers, meer bepaald aangaande de te 

gebruiken methodologie.  
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IV. Voorwaarden creëren voor een herwaardering van het spoor 
voor het goederenvervoer 

 

Zelfs als is het transport van goederen al jarenlang vrijgemaakt, toch is het de verantwoordelijkheid van de 

politici om het goederentransport via het spoor ten opzichte van dat over de weg te bevoordelen. De ramingen 

van het Federaal Planbureau tonen inderdaad aan dat het goederentransport sterk zal blijven toenemen in de 

toekomst en dat het de weg is waaraan de vervoerders de voorkeur zullen gegeven.  

Het is dus nodig dat de toekomstige beheersovereenkomsten ook ambitieuze doelstellingen vastleggen op 

gebied van het aantal ton/kilometer vervoerd over het spoor.  

Naast de structurele hulp die de Federale Overheid verleent aan het gecombineerd en verspreid 

goederenvervoer per spoor en naast de middelen die nu al toegekend worden aan de Regulator, is het Infrabel 

die wellicht veel meer dan vandaag, de hoofrolspeler kan zijn om het goederenvervoer te bevorderen door met 

name het spoorwegnet te promoten bij nieuwe operatoren en klanten. In de verschillende havens in ons land, 

bijvoorbeeld, liggen nog veel mogelijkheden. Al te dikwijls gedraagt de infrastructuurbeheerder zich te passief 

tegenover potentiële spoorgebruikers. De infrastructuurbeheerder moet, bijvoorbeeld via een prospectiecel, 

de middelen en mechanismen creëren opdat de industrie steeds vaker en beter het spoor zou kunnen 

gebruiken. De industrie is vragende partij, maar wordt niet goed begeleid door de infrastructuurbeheerder in 

de verwezenlijking van haar project. 

Infrabel zal ook onderzoeken welke mogelijkheden ze ter beschikking heeft om de operatoren van de 

buurtspoorwegen (OFP) in hun ontwikkeling te begeleiden.  
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V. Veilige, groene en vernieuwende maatschappijen  

1. Een steeds veiliger net 

Op gebied van spoorveiligheid merkt men op dat de cijfers met betrekking tot de gemeenschappelijke 

veiligheidsindicatoren zich in de loop van de drie laatste jaren zeer positief ontwikkeld hebben. Slechts enkele 

d oorzaken van ongevallen kennen een lichte toename, zoals de breuk van rails en knikken in de sporen. Deze 

positieve tendens moet echter lichtjes genuanceerd worden gezien de vermindering van het aantal 

treinkilometer17. Bijgevolg moeten de komende jaren de geleverde inspanningen na de werkzaamheden en 

de aanbevelingen van de speciale commissie-Buizingen onverdroten voortgezet worden. 

De aanbevelingen van de commissie die nog niet door Infrabel of de NMBS volledig werden 

gerealiseerd moeten op korte termijn toegepast worden, meer bepaald die welke betrekking hebben 

op de werkbelasting en de psychosociale risico's.  

De strijd tegen het oversteken van gesloten overwegen moet voortgezet worden door de 

infrastructuurbeheerder en de spoorwegmaatschappijen. 

Infrabel moet een actieplan opstellen en uitvoeren om het toenemend aantal kromtrekkingen van 

sporen tegen te gaan18, als waarschuwingssignaal voor de kans op ongevallen, zoals DVIS (Dienst 

voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen) aanbeveelt. De DVIS dringt bij de 

infrastructuurbeheerder aan op een grondige analyse en toepassing van een actieplan. 

Infrabel en de spoorwegmaatschappijen moeten in elk geval in hun risicobeheersprocessen de rollen 

en verantwoordelijkheden intern en extern voor het beheer van de risico's op de interfaces 

verduidelijken en identificeren, en aan het prille begin van projecten gemeenschappelijke 

risicoanalyses voorzien. 

 

2. Performante infrastructuur  

Gezien de monopolypositie van Infrabel als infrastructuurbeheerder moet Infrabel maximaal ten dienste staan 

van de operatoren: 

◦ Verplichting om maximale inspanningen te leveren en te werken aan een actieplan om de 

verplaatsingssnelheid van de treinen te verhogen tot aan de minima die vastgelegd zijn in de 

beheersovereenkomst van de NMBS, in afwachting dat de vergoedingen voor het gebruik van het 

netwerk naar beneden kunnen worden herzien; 

◦ Verplichting om maximale inspanningen te leveren en te werken aan een actieplan om de 

capaciteitsproblemen die gesignaleerd worden door de operatoren binnen de voorziene 

termijnen op te kunnen lossen; in afwachting daarvan kunnen de gebruikskosten van het net 

worden herzien; 

◦ Verplichting tot het snel (her-)openen van lijnen, stations of onbewaakte 

spoorwegovergangen op vraag van een operator of de overheid; 

◦ Verplichting tot een toegangshoogte van 76 cm voor al het nieuwe materieel en een 

                                                 
17 Rapport 2013 van de DVIS (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen) 
18 "Het gaat om een parameter die alle vervormingen van het spoor omvat die leiden tot beperkingen voor de exploitatie. Sinds 3 

jaar vertoont deze parameter een stijgende trend. Tot de belangrijkste oorzaken behoren de alomtegenwoordige aanwezigheid 
van werkzaamheden die een tijdelijke daling van de stabiliteit van het systeem meebrengen alsook de aanwezigheid van de 
slijkerige zones en de zones met aangetaste ondergrond en falende drainering." Rapport 2013 van DVIS. 
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actieplan om alle uitrusting en infrastructuur aan te passen; 

◦ Invoering van een actieplan voor het anticiperen, coördineren en intensifiëren van de 

infrastructuurwerkzaamheden; 

◦ Verwezenlijking van een tweejaarlijkse doorlichting van de toestand van het net (behoud van 

de capaciteit), voor te leggen aan de Kamercommissie infrastructuur.  

3. E-Ticketing en integratie van de vervoersbewijzen 

De NMBS moet, samen met de andere vervoersmaatschappijen, blijven streven naar eengemaakt kaartje en 

een steeds sterkere integratie van de vervoerbewijzen, ook wat het systeem van gedeelde fietsen betreft. 

Tegenover de veralgemening van de digitalisering in de organisatie van het mobiliteitsbeleid, moet de overheid 

Infrabel en de NMBS aanmoedigen om ambitieuze doelstellingen te bepalen op het vlak van elektronische 

tickets en innoverende informatiediensten. 

 

4. Infrabel en NMBS, groene maatschappijen  

De NMBS en Infrabel zijn maatschappijen ten dienste van een duurzame en schone mobiliteit. Daarnaast 

kunnen ze ook zelf een groener beleid ontwikkelen:  

 Tegen 2030 moeten de infrastructuurbeheerder en de spoorwegmaatschappij zich verzekeren dat er 

treinen rondrijden die enkel werken met groene energie, zoals Nederland  voorziet in 201819. Het 

moet de lopende projecten rond wind- een zonne-energie verlengen. 

 De NMBS moet erover waken om het energetisch rendement van het rollend materieel te 

verbeteren. 

 De inspanningen inzake de vermindering van de geluidshinder moeten worden voortgezet.   

 Infrabel en haar dochterondernemingen drijven hun inspanningen op om het gebruik van pesticiden 

bij het onderhoud van de sporen en bermen verder te reduceren en te vervangen door ecologische 

alternatieven. 

 Infrabel en de NMBS waken erover om bij infrastructuurwerken de fauna en flora zo veel mogelijk te 

vrijwaren. Indien schade onvermijdelijk is, wordt deze nadien hersteld of gecompenseerd.  

 De Federale Overheid moet Infrabel aanmoedigen om akkoorden te sluiten met 

milieuorganisaties, met name inzake het duurzaam beheer van de spoorwegbermen. 

                                                 
19  http://cleantechnica.com/2014/05/24/100-dutch-electric-trains-run-renewable-energy-2018/ 


