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Weg van de !le 
(deel II):  

naar een beter 
openbaar vervoer

KOEN DE LEY

THOMAS VAEL 

Een doorgedreven transitie naar een duurzaam vervoersmodel vraagt van de NMBS en De 

Lijn, ambitieuze plannen om het toenemend aantal reizigers te kunnen vervoeren. Daarom 

moeten we robuuste en lange termijn publieke financiering en ambitieuze beheerscon-

tracten kunnen garanden. De bevoegde overheden moeten hun aanbod ook intensiever 

afstemmen. Want alleen betere en bredere beschikbaarheid van de verschillende open-

bare modi kan leiden tot de gewenste modal shift, weg van het privévervoer. Des te meer 

in het woon-werkverkeer.

De auteurs zijn respectief  

nationaal vrijgestelde  

spoorwegen en secretaris 

vervoer bij ACV-Transcom
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SPOORWEGEN

Tijdens de voorstelling van haar beleidsnota 

stelde voormalig minister Jacqueline Galant dat 

ze om NMBS en Infrabel verder financieel ge-

zond te maken een langetermijnvisie zou ont-

wikkelen die de normale duur van de beheers-

contracten zou overstijgen. Daarin werd ook een 

afbouw van de schuld voorzien. Het was haar 

bedoeling om de NMBS en Infrabel in staat te 

stellen aan de stijgende vraag te beantwoorden 

door hen, binnen de beschikbare enveloppe, de 

nodige exploitatie- en investeringsmiddelen ter 

beschikking te stellen. 

D
e huidige politieke besluitvormers moeten 

rechtvaardige keuzes maken, met oog op 

gelijke en duurzame mobiliteitsrechten voor elke 

inwoner en pendelaar. Een goed uitgebouwd en 

breed beschikbaar openbaar vervoer is in die zin 

een essentiële openbare dienstverlening. Het is 

evident dat de noodzakelijke publieke middelen 

moeten verhogen, om een algemene stilstand te 

vermijden en duurzame mobiliteit voor de ko-

mende generaties te garanderen.

FINANCIERING EN INVESTERINGEN

Meer investeren in openbaar vervoer komt ook de 

algemene economie ten goede. Veel maatschap-

pelijke kosten- en baten- analyses, vanuit verschil-

lende invalshoeken, verzekeren een opbrengst van 

ettelijke miljarden euro op lange termijn. Kijk bij-

voorbeeld naar de kosten (zie tabel 1) van het 

openbaar vervoer voor reizigers tegenover privéver-

voer: of de CO
2
-uitstoot per vervoersmiddel. 

Wie grote massa’s snel wil kunnen verplaatsen 

op een duurzame en ecologische manier, moet 

met andere woorden investeren in het openbaar 

vervoer. 

Een politieke wurggreep op budgettair 

vlak dwingt het NMBS-management 

om drastisch te besparen, terwijl onze 

mobiliteit smeekt om meer financiële input 

om de broodnodige modal shift te kunnen 

realiseren.
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Tabel 1. Klimaat en kosten voor reizigers
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management om drastisch te besparen, terwijl 

onze mobiliteit smeekt om meer financiële input 

om de broodnodige modal shift te kunnen reali-

seren.

Als we op middellange termijn resultaten willen 

zien, moet de transitie vandaag worden ingezet. 

Het is daarom wraakroepend dat de regering de 

Belgische Spoorwegen onvoldoende ruimte biedt 

om verder te ontwikkelen. Meer doen met minder 

middelen is een utopie. Het gebrek aan visie zet 

het onvermogen van deze regering om de mobili-

teitsknoop van morgen te kunnen of willen ont-

warren nog in de verf.

Maar op dat moment bestond al een meerjarenin-

vesteringsplan voor de Belgische Spoorwegen, 

dat reikte van 2013 tot 2025. Dit plan werd door 

deze regering onmiddellijk van tafel geveegd. 

Nochtans ging dit plan uit van een groeiscenario, 

dat de ambitie had een modal shift te realiseren 

en bij te dragen tot oplossingen voor de grote mo-

biliteitsvraagstukken. Maar de regering vertrok 

vanuit een budgettaire logica en stelde zowel In-

frabel als NMBS voor een zware besparingsop-

dracht. De tot dan toe geldende jaarlijkse dotatie 

van 3 miljard euro voor de Belgische Spoorwegen 

wordt momenteel jaarlijks cumulatief verminderd 

met een totale eindbesparing van 3 miljard na vijf 

jaar. Wat neerkomt op een besparing van 20%. 

De aantrekkelijkheid van ons openbaar vervoer 

kan pas groeien indien de dienstverlening toe-

neemt. Momenteel noopt het budgettaire kader 

de NMBS tot besparingen die vooral voelbaar zijn 

in deze dienstverlening. Lokketen worden vervan-

gen door automaten, stations worden gesloten,… 

en treinbegeleiders dreigen te worden afgeschaft 

op landelijke lijnen en op het GEN-netwerk. Een 

politieke wurggreep op budgettair vlak dwingt het 
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De federale regering is er na twee jaar nog 

altijd niet in geslaagd om een globale visie 

uit te werken, noch op mobiliteit in zijn 

geheel, noch op het spoorverkeer in het 

bijzonder. De beheerscontracten laten nog 

steeds op zich wachten.

CO
2
- uitstoot (gram per reiziger per kilometer) Bron: Milieu Centraal 2016
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STAD- EN STREEKVERVOER

De algemene financiering was in het verleden 

één van de vele opdrachten die integraal aan De 

Lijn werd toevertrouwd. Dit in het belang van de 

algemene beschikbaarheid, de geografische 

evenredigheid, de continuïteit van de bedrijfs-

voering van het Vlaamse openbaar vervoersbe-

leid. Maar wij stelden vast dat de overheid dit 

naargelang de noden jaar per jaar aanpast. De 

verschillende besparingsrondes en ten gevolge 

van verminderde dotaties, zorgden ervoor dat 

de dienstverlening en de algemene beschik-

baarheid ad hoc werd afgebouwd. 

Natuurlijk is dit alles een gevolg een van gebrek 

aan politieke ambitie. Men erkent dat De Lijn 

voor vele zaken ‘gebonden’ lag en voor een aan-

tal zaken ook maar medeverantwoordelijk is. 

De vraag is hier of de vervoersregio’s als toe-

komstige regisseurs van de basisbereikbaar-

heid, deze situatie kunnen keren zonder bijko-

mende financiële middelen. Wij hebben onze 

twijfels gezien de fijnmazige expertise die bij De 

Lijn aanwezig is, allerminst aanwezig is bij het 

departement Mobiliteit en Openbare Werken en 

lokale besturen die de regie van de openbare 

mobiliteit gaan overnemen in concrete vervoers-

regio’s ‘basisbereikbaarheid’. Hoe gaat de 

vraaggestuurde shift naar het ‘vervoer op maat’ 

geconcretiseerd worden in de duizenden gebie-

den met een relatief lage vervoersvraag? Wan-

neer wordt de opdeling tussen trein- kern- en 

aanvullend net duidelijk in kaart gebracht en 

afgestemd? Momenteel kan hier niemand een 

duidelijk antwoord op geven, en de (potentiële) 

gebruiker van het openbaar vervoer allerminst 

aanzetten tot de gewenste modal shift.

Stemmen in het debat over De Lijn 

pleiten voor een nog meer doorgedreven 

concurrentie en privatisering. Dit 

terwijl men goed weet dat zonder 

overheidsmiddelen, vooral het 

streekvervoer niet geschikt is voor een 

volledig vrije marktconcurrentie.

MAGER BILAN NA DESINVESTERINGEN BIJ DE LIJN 

 Het streefdoel: een reizigersgroei van 10,5% in 2015 ten opzichte van 2011. In 

de feiten is er een daling van 3,49% (of bijna 20 miljoen reizigersritten).

 Lijnen met capaciteitsproblemen daalden weliswaar van 171 naar 129, maar 

vooral ‘invalslijnen naar stedelijke gebieden’ blijven problematisch.

 Het percentage ritten ‘Op tijd aan eindhalte’ stijgt slechts van 51,40% naar 

53,12%.

 De gewenste commerciële snelheid wordt bij amper één vierde van de lijnen be-

reikten slechts 40% van de vooropgestelde 750 hoofdhaltes beschikken over real-

time informatie. 

 Voor de verhouding opbrengst/kost per kilometer, is er slechts een lichte verbete-

ring vast van 0,70/4,73 € naar 1.01/5.38 €…
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aanbod in functie van een bijkomende vervoers-

vraag (bijvoorbeeld in het woon-werkverkeer)? Zo-

wel de conceptnota basisbereikbaarheid als de 

het voorliggend ontwerp van transitiebeheersover-

eenkomst missen in dit opzicht een gedetailleerd 

plan van aanpak. Het is verre van duidelijk wat de 

speelruimte (wat kan/mag/moet er aangeboden 

worden aan de reiziger), en welke de inkomsten 

(werkingsmiddelen) zullen zijn waarover De Lijn in 

de toekomst kan beschikken. 

LIBERALISERING

In een investerings- en personeelsintensieve sec-

tor, zoals het openbaar vervoer, resulteert liberali-

sering en de hiermee gepaard gaande privatise-

ring, zelden in een betere dienstverlening. De 

winst op rendabele lijnen gaat daar niet naar min-

der rendabele lijnen maar naar aandeelhouders 

die vaak niets geven om het algemeen maat-

schappelijk belang van openbaar vervoer. 

Dat is belangrijke info voor de looptijd van het 

beheerscontract. Die is bepalend voor de moge-

lijke datum waarop we in het door Europa opge-

legde liberaliseringsverhaal moeten stappen. De 

regering beoogt de looptijd van het nieuwe be-

heerscontract op 6 jaar. Wij pleiten er voor om 

een beheerscontract af te sluiten van 5 jaar, zodat 

we zeker zijn dat de volgende regering nog de mo-

gelijkheid heeft om onderhands een nieuw be-

heerscontract ‘oude stijl’ te gunnen van maximaal 

BEHEERSCONTRACT

De federale regering is er na twee jaar nog altijd 

niet in geslaagd om een globale visie uit te wer-

ken, noch op mobiliteit in zijn geheel, noch op 

het spoorverkeer in het bijzonder. De beheers-

contracten laten nog steeds op zich wachten. 

Daarin staat zowel de concrete invulling van de 

taken van de NMBS en Infrabel als de eraan 

gekoppelde financiële middelen die de staat 

hen ter beschikking stelt voor de uitvoering er-

van. Nu baseren de bedrijven zich nog steeds 

op de beheerscontracten 2008-2012.

Maar de regering wou eerst de ondernemings-

plannen van beide bedrijven zien vooraleer ze de 

beheerscontracten wou opmaken. Paard en kar 

worden hier menig keer voor elkaar gespannen. 

Het zou logischer geweest zijn mocht men eerst 

een globale visie ontwikkelen, waaraan een bud-

gettair kader wordt toegekend, zodat daarna de 

beheerscontracten konden worden opgesteld en 

de bedrijven hierop hun ondernemingsplannen 

konden enten. In een ondernemingsplan worden 

immers de doelstellingen en de strategie op 

halflange termijn vastgelegd. Het resultaat is dat 

het sterk afgeroomde budget bepaalt welke visie 

er zal worden ontwikkeld. 

STAD- EN STREEKVERVOER

Door zijn belangrijke rol (interne operator voor het 

kern- en aanvullend net) in de conceptnota basis-

bereikbaarheid van de Vlaamse regering, is het 

van cruciaal belang dat de beheersovereenkomst 

duidelijk de rol van De Lijn afbakent, en de alter-

natieven verder concretiseert en reguleert. Dit zal 

uiteraard een zeer grote invloed hebben op het 

strategisch ondernemingsplan van De Lijn. Zal de 

omslag van de mobiliteitsregie van De Lijn naar 

de vervoersregio’s voornamelijk gebruikt worden 

om verder te besparen, de algemene kostendek-

kingsgraad te verhogen en het verder afschaffen 

van lijnen met een lagere bezetting? Of eerder een 

doordachte visie faciliteren ter uitbreiding van het 

De NMBS moet de ruggengraat vormen 

van het openbare vervoersplan, maar zal 

voorafgaand moeten overleggen met de 

regionale vervoersoperator om potentiële 

klantenstromen in kaart te brengen en te 

transponeren naar het vervoersplan.
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10 jaar. Het vierde spoorwegpakket voorziet im-

mers een overgangsperiode waarin dit nog kan en 

waarschijnlijk eind 2022 afloopt (zes jaar na de 

publicatiedatum van een Europese verordening 

die vermoedelijk eind dit jaar wordt gepubliceerd). 

Het zou de NMBS de nodige ruimte geven om 

zich degelijk voor te bereiden op de liberalisering.

Vanaf 2023 moet immers elk openbare dienstcon-

tract via aanbesteding gegund worden. Het con-

tract kan dan nog wel onderhands gegund worden 

(directe toewijzing aan één operator), maar kan op 

elk moment stopgezet worden als de operator niet 

voldoet aan de opgelegde criteria. Daarna kan een 

openbare aanbesteding volgen en bestaat de kans 

dat het netwerk volledig of gedeeltelijk aan privé 

operatoren wordt gegund. Kwaliteit, stiptheid, 

comfort,… zijn de parameters die constant zullen 

moeten verbeteren, maar geef het bedrijf de mo-

gelijkheid om zich hierop voor te bereiden. Hope-

lijk gunt de politiek de NMBS deze kans, en streeft 

ze niet zomaar blindelings het ideologisch pad na.

De Lijn weet zich sinds kort verzekerd van het in-

terne operatorschap in het kernnet en aanvullend 

net, en tot 2020. Stemmen in het debat pleiten 

voor een nog meer doorgedreven concurrentie op 

en privatisering van deze lijnen in de toekomst. 

Dit terwijl men goed weet dat zonder overheids-

middelen, vooral het streekvervoer niet geschikt 

is voor een volledig vrije marktconcurrentie. Een 

terugplooien van de overheid zou hier zonder eni-

ge twijfel een verslechtering van de openbare 

dienstverlening betekenen. 

De Lijn en haar private partners willen, als interne 

operatoren, het huidige ‘50/50 win-win’ model 

(50% van de kilometers in eigen exploitatie, 50% 

van de kilometers uitbesteed aan pachtbedrijven) 

behouden. Het heeft al ten volle bewezen zeer per-

formant te zijn wat betreft kwaliteit voor reizigers 

en personeel. Men maakt zich sterk dat dit ook na 

2020 het beste model is om het Vlaamse open-

baar vervoerslandschap vorm te geven. Blijven 

pleiten voor een ander model is eerder ideologisch 

dan realistisch, omdat dit aantoonbaar geen enkele 

garantie geeft op verbetering van efficiëntie en 

dienstverlening, de prijzen niet verlaagt en geen 

bredere beschikbaarheid en toegankelijkheid ga-

randeert voor de reizigers, maar wel banen kan 

kosten en de arbeidsomstandigheden en toekomst-

perspectieven van werknemers onder druk zet.

INTERMODALE AFSTEMMING

We pleiten voor een langetermijnvisie op de vol-

ledige openbare vervoersketen, ontwikkeld in sa-

menspraak met de regionale vervoersoperatoren. 

Daarin moet een klokvaste spoordienstregeling 

gekoppeld worden aan vertrek- en aankomsttij-

den van bussen en trams. Wat betreft de door-

stroming, moeten eveneens meer verregaande 

samenwerkingsinitiatieven genomen worden. 

Toekomstige vervoerstromen van en naar multi-

modale knooppunten moeten in kaart worden ge-

bracht op basis van groeiprognoses van de popu-

latie. De NMBS moet de ruggengraat vormen van 

het openbare vervoersplan, maar zal voorafgaand 

moeten overleggen met de regionale vervoers-

operator om potentiële klantenstromen in kaart te 

brengen en te transponeren naar het vervoers-

plan. Stationsomgevingen vormen wat dit betreft 

een steeds belangrijkere schakel, niet in het 

minst in het collectief woon-werkverkeer, en kun-

nen een sterke katalysator zijn voor de verduurza-

ming ervan.

Daarom moet de nieuwe beheersovereenkomsten 

aan de vervoersregio’s een voortrekkersrol geven 

om de relevante actoren (NMBS, De Lijn, TEC, 

MIVB, lokale, gewestelijke en federale overhe-

den) te laten samenwerken aan de ontwikkeling 

van multimodale knooppunten met optimale 

overstapmogelijkheden van de ene vervoersmo-

dus op de andere (trein, tram, bus, andere vor-

men van duurzaam collectief vervoer). 
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