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Advies 19/02: Memorandum van het Raadgevend Comité van de 

Treinreizigers.1 
 

   INLEIDING: 

De verbetering van de mobiliteit en van de luchtkwaliteit, alsook de aanpak van de 

klimaatverandering vormen grote maatschappelijke doelstellingen. Binnen deze domeinen 

biedt het spoorvervoer belangrijke voordelen ten opzichte van het wegvervoer en de 

luchtvaart. De groei en de toename van het marktaandeel van het spoorvervoer zijn derhalve 

noodzakelijk om bij te dragen tot de aanpak van de grote uitdagingen van morgen. De 

ontwikkeling van de spoorwegen moet als ruggengraat van het openbaar vervoer ook passen 

in een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, waarbij de trein wordt gecombineerd met de andere 

vervoersmodi om zo een alomvattende oplossing voor verplaatsingen te bieden, inclusief de 

eerste en de laatste kilometers. 

In dit memorandum, dat na de verkiezingen van 26 mei 2019 voor de toekomstige federale 

regering is bestemd, formuleert het Raadgevend Comité van de Treinreizigers zijn 

belangrijkste aanbevelingen betreffende het nationale reizigersvervoer per spoor. 

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN: 

- De aantrekkelijkheid en de doeltreffendheid van het vervoersaanbod verbeteren: 

o Het aanbod (frequentie en amplitude) verhogen 

o Een aanzienlijk grotere stiptheid bereiken 

o Het treinverkeer organiseren volgens het principe van de aansluitingsknopen  

o De gestage verbetering van de toegankelijkheid (PBM) van de stations, perrons en 

treinen 

o De veiligheid van de reizigers, van de exploitatie van het net en van de 

elektriciteitsvoorziening ervan garanderen 

 

- Invoeren van een goede governance op het vlak van spoorwegbeleid om de 

ontwikkeling van een performante openbare dienstverlening te verzekeren: 

 

 
1 Advies op 25 juni 2019 door de plenaire vergadering van het Comté goedgekeurd. 
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o Een langetermijnvisie ontwikkelen voor de evolutie van het aanbod en van de 

infrastructuur om een ambitieus niveau van de openbare dienstverlening te garanderen 

o De rol van de FOD Mobiliteit en Vervoer (directie Spoorvervoer) versterken door hem 

een echt statuut van Organiserende Vervoersinstantie toe te kennen 

o Voor een periode van 10 jaar beheerscontracten met de NMBS en Infrabel sluiten 

o België zo snel mogelijk voorbereiden op de openstelling van de markt voor het 

binnenlandse personenvervoer per trein 

 

 

- Een langdurige financiering van de diensten voor het openbaar vervoer waarborgen: 

o Een kader voor een meer stimulerende en geïntegreerde tarifering uitwerken 

o De goedgekeurde financiële verbintenissen nakomen 

o Andere financieringsbronnen aanboren 

 

DE TE ACTIVEREN MIDDELEN DIE IN HANDEN ZIJN VAN DE OVERHEID: 

- Vervoersplan NMBS 2020-2023 

- Vervoersplan NMBS 2023-2026 

- Beheerscontract NMBS 

- Beheerscontract Infrabel 

- Meerjareninvesteringsplan NMBS 

- Meerjareninvesteringsplan Infrabel 

- Samenwerkingsakkoord Staat-Gewesten  

AANBEVELINGEN: 

Verschillende van de door het Comité in dit memorandum geformuleerde aanbevelingen 

staan ook in de door het Comité uitgebrachte adviezen en zijn beschikbaar op de website 

van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Spoorvervoer > Comité Gebruikers > Adviezen). 

1. DE AANTREKKELIJKHEID EN DE DOELTREFFENDHEID VAN HET VERVOERSAANBOD 

VERBETEREN 

1.1. Het aanbod (frequentie en amplitude) verhogen 

Het Comité wenst een ontwikkeling van het basisspooraanbod om tegen 2025 op de 

meerderheid van de IC-, S- en L-verbindingen een amplitude van 17 tot 19 uur te bereiken en 

een frequentie van twee tot vier treinen per uur en per richting, al naargelang de omvang van 

het (potentiële) cliënteel. Op bepaalde verbindingen mag het basisaanbod onder andere in 

het weekend minder uitgebreid zijn, en dit met behoud van een amplitude van ten minste 16 

uur en een frequentie van ten minste één trein per uur en per richting, dat op werkdagen met 

bijkomende treinen tussen 6 en 9 uur en tussen 15 en 18 uur wordt aangevuld.  
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In een advies uit 2019 heeft het Comité uitvoerig beschreven wat het verstaat onder 

basisaanbod: Advies 19/01 “Evaluatie van de vervoersplannen 2014 en 2017 van de NMBS. 

Aanbevelingen voor het plan 2020-2023”. 

Het Comité beveelt de Staat aan om de verwachte evolutie van het aanbod aan de hand van 

duidelijke streefdoelen in het beheerscontract van de NMBS en in het beheerscontract van 

Infrabel vast te leggen (evolutie van het net om de groei van het aanbod mogelijk te maken). 

Het nodigt de bevoegde autoriteiten uit om ambitieuze opeenvolgende vervoersplannen te 

vragen en om voor de financiering ervan te zorgen.  

1.2.       Een aanzienlijk grotere stiptheid bereiken 

Het Comité wenst dat het stiptheidsniveau van de spoorwegdiensten snel en duurzaam wordt 

verbeterd. Het dringt erop aan dat vanaf 2020 een stiptheid (voor neutralisatie) van 92,5 % 

wordt bereikt. Een grotere stiptheid werd in het verleden al bereikt. 

De stiptheid van de reizigerstreinen vormt de basis voor de veiligheid en voor de kwaliteit van 

de dienstverlening aan het cliënteel. De spoornetten waarop de treinen het stiptst zijn 

(bijvoorbeeld de Zwitserse en Japanse spoorwegen) zijn ook de veiligste spoornetten. 

De goede stiptheid van de spoorwegdiensten is afhankelijk van talrijke factoren. In 2018 heeft 

het Comité een uitvoerig advies over deze problematiek uitgebracht: Advies 18/03 "Stiptheid 

van de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst en beheersing van incidenten". Het Comité 

wenst enkele fundamentele elementen te benadrukken die de stiptheid structureel en 

duurzaam kunnen verbeteren.  

1) De staat en de configuratie van het spoorwegnet zijn bepalende factoren voor 

de robuustheid van de vervoersplannen en dus voor de betrouwbaarheid en de 

stiptheid van de treindiensten. De betrouwbaarheid van de spooruitrusting, 

seininrichting, stroomvoorziening en telecommunicatie, de configuratie van de 

stations (stationroosters, aantal perron- en uitwijksporen), de plaats, het aantal 

en de lengte van de uitwijksporen, de afstand tussen de seinen in volle baan, de 

afstand tussen de wissels om het tegenspoor te nemen en om het normaalspoor 

te hernemen, de omleidingsreiswegen, ... zijn allemaal parameters die een 

anticipatie op de behoeften vereisen en een nauwe samenwerking tussen de 

infrastructuurbeheerder en alle spoorwegondernemingen (reizigers en vracht) 

vergen. 

Het Comité beveelt de Staat aan om erop toe te zien dat Infrabel en de 

spoorwegondernemingen (reizigers en vracht) in overleg duidelijke normen 

betreffende de configuratie van het net vaststellen en dat deze normen in de 

investeringsplannen van Infrabel worden toegepast.  
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Het herinnert aan de noodzaak om Infrabel voldoende financiële middelen te 

verschaffen om het volledige bestaande spoorwegnet volgens deze vastgestelde 

normen te vernieuwen en te moderniseren, en om zo aan de verwachtingen van 

de spoorwegondernemingen en hun klanten te kunnen voldoen. 

2) Rijdend personeel en rollend materieel. De voorbereiding van de eerste 

vertrekken, de aflossing van het rijdend personeel in de loop van de dag, de 

lijnkennis van de treinbestuurders, de keertijden van de treinen in de eindstations, 

de betrouwbaarheid en de toegankelijkheid van het materieel en de 

compatibiliteit hiervan met de voorziene reistijden zijn allemaal elementen die 

bijdragen tot een goede stiptheid van de dienst. 

Het Comité vraagt de Staat om de NMBS te ondersteunen in haar lopende 

modernisering (vereenvoudiging van de procedures, preventief onderhoud van 

het materieel, permanente vorming van het personeel, dagelijkse leiding, ...), en 

ervoor te zorgen dat ze beschikt over voldoende rijdend personeel (tijdige 

aanwerving, reservepool, ...).  

Het Comité beveelt de Staat aan om erop toe te zien dat de NMBS 

gestandaardiseerd en betrouwbaar rollend materieel aanschaft, aangepast aan de 

te leveren diensten, dat aan de normen betreffende de toegankelijkheid voor PBM 

beantwoordt, en om de NMBS de nodige financiering voor de aanschaf van dit 

materieel toe te kennen. 

3) De organisatie van onderhouds- en moderniseringswerken van de 

infrastructuur, het ontwerp van de dienstregelingen, het risicobeheer, de 

aanpak van door derden veroorzaakte incidenten en het realtime beheer van het 

verkeer zijn andere essentiële factoren om het stiptheidsniveau snel te 

verbeteren. 

 

Het Comité beveelt de Staat aan om de nodige maatregelen te nemen om de 

intensiteit en de kwaliteit van de samenwerkingen tussen de 

infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen (reizigers en vracht) 

aanzienlijk te verbeteren. Voor de incidenten of ongevallen waarvoor de 

tussenkomt van de ordediensten nodig is (in het bijzonder persoonsaanrijdingen, 

die een belangrijke oorzaak van vertragingen en afschaffingen van treinen 

vormen), beveelt het Comité aan dat de hulpdiensten, de politie en het parket in 

overleg met Infrabel en de NMBS samenwerkingsprincipes en maatregelen 

overeenkomen, die al naargelang de omstandigheden worden toegepast, met het 

oog op een snelle hervatting van het treinverkeer. 
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1.3. Het treinverkeer organiseren volgens het principe van de aansluitingsknopen  

Het Comité benadrukt het belang van de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op het 

aanbod op middellange en lange termijn. Het zijn de huidige en de toekomstige 

vervoersplannen die de configuratie van het net en de behoeften op het gebied van 

investeringen (infrastructuur en rollend materieel) moeten bepalen en niet omgekeerd.  

Het principe van de aansluitingsknopen, ook wel het model van geïntegreerde dienstregeling 

genoemd, bestaat erin de dienstregelingen van de verschillende treindiensten - en meer in 

het algemeen van het collectief vervoer - zodanig uit te werken dat er in de stations zoveel 

mogelijk aansluitingsmogelijkheden worden gecreëerd. Het doel is een symmetrische en 

geïntegreerde gecadanceerde dienstregeling op te stellen en de knooppuntstations te 

bepalen waar de verschillende treindiensten elkaar op een georganiseerde manier kruisen, 

zodat de gebruiker volop van het uitgebreide aanbod kan genieten. Het Comité heeft het 

model van de aansluitingsknopen en de relevantie van de toepassing ervan in België toegelicht 

in zijn advies 17/02 “Naar een exploitatieschema voor het openbaar vervoer gebaseerd op de 

aansluitingsknopen”. De knooppuntstations dienen echte multimodale hubs te worden waar 

verschillende mobiliteitsdiensten voor de eerste en laatste kilometers ook aanwezig zijn 

(deelfiets, carpooldienst, lokale taxi’s, ...).  

Het Comité beveelt de Staat aan om met de andere deelstaten samen te werken om het model 

van de geïntegreerde dienstregeling als referentiekader voor de ontwikkeling van het aanbod 

van openbaar vervoer in België in te voeren en om het in de beheerscontracten van de 

overheidsbedrijven op te nemen. Bij de uitwerking van de meerjareninvesteringsplannen is 

het noodzakelijk om het belang en de relevantie van de spoorweginvesteringen af te wegen 

in functie van hun bijdrage tot de invoering van een dergelijk model. Zo ook moet er via de 

opeenvolgende vervoersplannen een steeds verdergaande toepassing van het model worden 

opgelegd (migratiestrategie).  

Het Comité beveelt de Staat ook aan om te zorgen voor een gunstig klimaat voor de 

ontwikkeling van partnerschappen om de burgers een globale oplossing te bieden voor hun 

verplaatsingen van deur tot deur.  

1.4. De verbetering van de toegankelijkheid (PBM) van de stations, perrons en treinen    

voortzetten 

Het Comité wenst dat de universele toegankelijkheid een vanzelfsprekende en gegarandeerde 

werkelijkheid wordt. 

Universele toegankelijkheid houdt met name in dat een persoon met beperkte mobiliteit 

(PBM) geen fysieke obstakels zoals trappen, stoepranden, een te grote (horizontale of 

verticale) opening tussen het perron en de trein, of een bodem die te onregelmatig is mag 

tegenkomen, die hem zouden verplichten begeleiding te vragen. Dit is momenteel nog vaak 

het geval.  



 

Raadgevend Comité van de Treinrezigers    10 oktober 2019 
 

8 

 

 

 

Met een toegang zonder niveauverschil kunnen het op- en afstappen gemakkelijker verlopen 

dan met smalle en verhoogde deuren. De gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt toe en 

daarmee ook het aantal personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Tenslotte draagt een 

toegang zonder niveauverschil ook bij tot een grotere veiligheid (verminderd risico op 

valpartijen bij het op- en afstappen) en aan een grotere stiptheid. Elke verbetering is gunstig 

voor alle reizigers.  

Een SMART-uitvoeringsplan van de bevoegde autoriteiten en een duidelijk actieplan van de 

NMBS en Infrabel zijn noodzakelijk om op lange termijn de toegankelijkheid te verbeteren. 

Het Comité heeft de uitdagingen van een betere toegankelijkheid uitvoerig beschreven en zijn 

concrete aanbevelingen toegelicht in zijn advies 18/02 “Toegankelijkheid van stations en 

treinen”. Zolang deze zelfstandige toegankelijkheid niet overal is gewaarborgd, blijven de 

assistentiediensten uiteraard noodzakelijk, ze moeten zelfs worden versterkt. 

Het Comité beveelt de Staat aan om in de beheerscontracten van beide ondernemingen het 

streven naar universele toegankelijkheid en de toegang zonder niveauverschil op te nemen, 

samen met de verplichting een uitvoeringsplan op te stellen. De NMBS en Infrabel moeten 

erop toezien dat in ieder bestek betreffende de aanschaf van rollend materieel en betreffende 

de modernisering van de stations een gemakkelijke toegankelijkheid van de perrons en de 

treinen wordt gegarandeerd en gecontroleerd, met inbegrip van de toegang zonder 

niveauverschil tussen beiden. 

De informatie zou tevens voor alle reizigers beschikbaar moeten zijn. Alle voor de passagiers 

bestemde informatie moet duidelijk visueel en auditief worden aangekondigd, in het 

bijzonder in geval van veranderingen en onvoorziene situaties. 

Het Comité beveelt de Staat aan om specifieke en voldoende financiële middelen voor de 

verwezenlijking van deze doelstellingen te voorzien. De kosten voor de universele 

toegankelijkheid mogen niet ten laste komen van de operationele budgetten en de andere 

investeringskredieten die nodig zijn voor de goede werking van het spoorwegsysteem.  

1.5.     De veiligheid van de reizigers, van de exploitatie van het net en van de 

elektriciteitsvoorziening ervan garanderen 

Het Comité wenst dat de veiligheid van de spoorwegdiensten in haar geheel wordt aangepakt. 

Naast de investeringen in het ETCS-systeem, is het belangrijk om een voortdurende 

vernieuwing van de infrastructuur te garanderen om voor een hoog veiligheidsniveau van het 

net te zorgen, zonder om veiligheidsredenen te vervallen in een buitensporige 

vereenvoudiging van het net (bv. afschaffing van alle overwegen of de vermindering van het 

aantal mogelijkheden om op tegenspoor te rijden). Veiligheid wordt ook versterkt door de 

opleiding van het personeel en de sensibilisering van iedereen.  
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Bovendien wenst het Comité dat de elektriciteitsvoorziening van het spoor gegarandeerd 

blijft, enerzijds door de ontwikkeling van duurzame productiebronnen rechtstreeks 

verbonden met het spoor, anderzijds door de aanpassing van de afschakelplannen bij een 

mogelijk elektriciteitstekort. 

Het Comité beveelt de Staat aan om de gedeeltelijke autonomie van het spoorwegnet op het 

vlak van elektriciteit (wind- en zonne-energie op het spoorwegdomein) te bevorderen en om 

de lijst van de al dan niet afschakelbare hoogspanningsposten zodanig aan te passen dat de 

elektrische installaties van Infrabel en van de NMBS op niet-afschakelbare 

hoogspanningsposten worden aangesloten, en dit om de bevoorrading ervan te garanderen 

en te zorgen voor de continuïteit van het treinverkeer op het hele net bij een (mogelijk) 

elektriciteitstekort.  

2. EEN GOEDE GOVERNANCE OP HET VLAK VAN SPOORWEGBELEID ONTWIKKELEN OM 

VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN PERFORMANTE OPENBARE DIENSTVERLENING TE 

ZORGEN 

2.1. Een langetermijnvisie ontwikkelen voor de evolutie van het aanbod en van de 

infrastructuur om een ambitieus niveau van de openbare dienstverlening te bereiken 

Het Comité herinnert aan de noodzaak om een gezamenlijke visie op het aanbod van openbaar 

vervoer in overleg tussen de federale overheid en de gewesten uit te werken. Het Executief 

Comité van de Ministers van Mobiliteit (ECMM) is een overlegplatform dat moet worden 

versterkt. Bovendien zijn mobiliteit en ruimtelijke ordening nauw met elkaar verbonden en 

moeten ze beleidsmatig in samenhang worden bekeken. Het aanbod van openbaar vervoer 

moet kwalitatief en kwantitatief aanzienlijk worden uitgebouwd om aan de huidige 

maatschappelijke uitdagingen tegemoet te komen. Het Comité benadrukt de noodzaak om 

een doeltreffende governance tot stand te brengen teneinde een nauwe samenwerking 

tussen de verschillende organiserende openbare vervoersautoriteiten in België te 

bevorderen, alsook met en tussen de verschillende operatoren van collectief vervoer 

(regionale en lokale gesprekspartners).  

Het Comité beveelt de Staat aan om een samenwerkingsakkoord voor te bereiden en goed te 

keuren om met alle deelstaten een overeenstemming te bereiken over een 

gemeenschappelijke, ambitieuze en gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het openbaar 

vervoer in België. Deze langetermijnvisie, die gebaseerd is op ontwerpen van vervoersplannen 

en van dienstregelingen waarin de verschillende netten worden geïntegreerd, moet de 

prioriteiten op het vlak van investeringen bepalen en regelmatig worden bijgewerkt. 
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2.2. De rol van de FOD Mobiliteit en Vervoer (directie Spoorvervoer) versterken door hem 

een echt statuut van Organiserende Vervoersinstantie toe te kennen 

Het Comité wenst dat de bepaling van het aanbod van openbaar vervoer en van de evolutie 

ervan, alsook de coördinatiebeginselen tussen de NMBS en de gewestelijke ondernemingen 

weer meer in handen van de overheden komen. De FOD Mobiliteit en Vervoer moet de 

deskundigheid en de nodige competenties hebben om met de gewestelijke overheden samen 

te werken aan het vastleggen van de gemeenschappelijke principes van het aanbod van 

openbaar vervoer om een ambitieus niveau van de openbare dienstverlening te garanderen. 

Het betreft de strategische en tactische richtlijnen van het aanbod (zoals het gewenste 

aanbodniveau en de vaststelling van de essentiële multimodale knooppunten) te bepalen, 

zonder de verantwoordelijkheid van de vervoersondernemingen wat betreft de operationele 

aspecten weg te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om de markt van de 

binnenlandse spoorwegdiensten te organiseren, contracten van openbare dienstverlening te 

gunnen en om toe te zien op de verwezenlijking en de beoordeling van deze laatste. 

Bovendien moet de FOD Mobiliteit en Vervoer ook toezien op de samenhang van 

spoorweginvesteringsplannen en op de afstemming ervan op de evolutie van het geplande 

aanbod. 

Het Comité beveelt de Staat aan om de FOD Mobiliteit en Vervoer de rol van Organiserende 

Vervoersinstantie toe te kennen, naar het voorbeeld wat op gewestelijk niveau gebeurt. Het 

vraagt de Staat om voldoende menselijke en financiële middelen toe te kennen om hem in 

staat te stellen de competenties te ontwikkelen om deze rol correct op te nemen. 

2.3. Beheerscontracten met de NMBS en Infrabel sluiten en dit voor de komende 10 jaar 

Het Comité is van mening dat België vandaag niet klaar is om de markt van de binnenlandse 

reizigersdiensten voor andere operatoren open te stellen. Eerst moet de overheid haar eigen 

visie op het aanbod van openbaar vervoer en de diensten die ze wenst te financieren en aan 

de burgers aan te bieden, nader omschrijven. Het Comité vreest vooral dat als de markt nu al 

wordt opengesteld, dit tot een achteruitgang van het aanbod op het spoor zal leiden vanwege 

een gebrekkige coördinatie van de aan verschillende operatoren toegekende diensten.  

Bovendien waardeert het Comité de verbeteringen die de NMBS onlangs aan haar 

vervoersaanbod heeft aangebracht en wenst dat zij op dit pad doorgaat. Ook stelt het vast dat 

de respons van het cliënteel positief is aangezien de toename van het aantal binnenlandse 

reizigers 3,7 % bedroeg in 2017 en 3,6 % in 2018. Die evolutie zet zich begin 2019 voort. 

Het Comité beveelt de Staat bijgevolg aan om de hele markt van de binnenlandse 

reizigersdiensten per spoor via een contract van openbare dienstverlening voor een periode 

van 10 jaar rechtstreeks aan de NMBS toe te kennen, zoals de Europese wetgeving momenteel 

tot 2023 toelaat.  
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Het Comité beveelt aan om in dat contract van openbare dienstverlening het verwachte 

spoorwegaanbod en de ambitieuze doelstellingen precies te omschrijven en een gepaste 

financiering te voorzien, om de NMBS te steunen bij een verbetering van haar prestaties en 

om haar voor te bereiden op de openstelling van de markt die, behoudens beleidswijziging op 

Europees niveau, vroeg of laat onvermijdelijk zal zijn. Dit contract van openbare 

dienstverlening moet permanent geëvalueerd worden door middel van precies omschreven 

indicatoren. 

Het Comité beveelt de Staat aan om een beheerscontract met Infrabel te sluiten voor een 

periode van 10 jaar, dat in overeenstemming met het geplande aanbod op korte, middellange 

en lange termijn, duidelijke richtlijnen voor de evolutie van het net verschaft. Er moeten 

normen betreffende bepaalde kenmerken van het net worden vastgesteld om een 

betrouwbaar net te garanderen dat voldoende exploitatiesoepelheid biedt voor een 

ambitieuze ontwikkeling van het spooraanbod (groei van het aanbodniveau en verbetering 

van de stiptheid van de treinen). Dit beheerscontract moet permanent geëvalueerd worden 

door middel van precies omschreven indicatoren.  

In zijn advies 16/02 heeft het Comité zijn belangrijkste aanbevelingen betreffende de inhoud 

van de volgende beheerscontracten tussen de Staat, de NMBS en Infrabel geformuleerd. 

2.4.      België zo snel mogelijk voorbereiden op de openstelling van de markt voor het 

binnenlandse vervoer  

Het Comité wenst dat de openstelling van de markt, die vanaf 2023 door de EU wordt 

opgelegd, een opportuniteit kan worden om de binnenlandse spoorwegdiensten in België 

kwantitatief en kwalitatief te verbeteren. Hierop moeten de FOD Mobiliteit en Vervoer en de 

NMBS nu al worden voorbereid. Het Comité verzoekt de Staat om de NMBS te steunen bij de 

verbeteringen van haar diensten voor het cliënteel en van haar prestaties, zodat ze zich 

concurrerend kan positioneren in een geliberaliseerde markt. België heeft er geen enkel 

belang bij om de NMBS, waarvan de Staat aandeelhouder is, te zien afglijden naar een 

geliberaliseerde markt waarop zij nog niet voldoende voorbereid is. Wat de FOD Mobiliteit en 

Vervoer betreft, is het noodzakelijk dat competente personen worden opgeleid met 

betrekking tot de toepassing van de Europese wetgeving en de procedures en 

omstandigheden waarin de markt wordt geopend (termijn van bekendmaking en van 

publicatie, opmaak bestek, bepaling van de mogelijke loten, beoordeling van de offertes, 

enz.). Bovendien is het van essentieel belang om de samenwerkingsprocedures en de 

overlegplatformen te voorzien die nodig zullen zijn voor de coördinatie van de prestaties die 

in de toekomst door verschillende operatoren zouden kunnen worden uitgevoerd, dit om de 

reizigers een algeheel vervoersaanbod dat zowel op het vlak van dienstregelingen als van 

tarieven geïntegreerd is, te kunnen blijven aanbieden. In de context van een geliberaliseerde 

markt moet er eveneens worden gezorgd voor informatie aan de reizigers inclusief over die 

geïntegreerde tarifering. 
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Het Comité beveelt de Staat aan om het Rekenhof te gelasten om regelmatige evaluaties uit 

te voeren ten aanzien van zowel de NMBS als de FOD Mobiliteit en Vervoer om de vooruitgang 

wat betreft de voorbereiding van deze organen op de openstelling van de binnenlandse 

spoorwegdiensten te meten. Het betreft de beoordeling van het bereiken van de aan de NMBS 

gestelde doelstellingen in het kader van haar contract van openbare dienstverlening en haar 

prestaties op basis van (ten minste om de 3 jaar) vastgestelde indicatoren en de bestaande 

Europese benchmarks. Wat de federale overheid betreft, moet deze beoordeling gebaseerd 

zijn op de opdracht die specifiek aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 

(directie Spoorvervoer) wordt toevertrouwd, die enerzijds zijn rol als Organiserende 

Vervoersinstantie en anderzijds de ontwikkeling van de deskundigheid en de voorbereiding 

van de procedures voor de uitvoering van aanbestedingen op een geliberaliseerde 

spoorwegmarkt zou moeten bevatten.  

3. EEN LANGDURIGE FINANCIERING VAN DE DIENSTEN VOOR HET OPENBAAR VERVOER 

WAARBORGEN 

3.1. Een kader voor een meer stimulerende en geïntegreerde tarifering vaststellen 

Het Comité vindt dat de tariefopbrengsten van fundamenteel belang zijn voor de 

kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de spoorwegdiensten. Het is ook van mening 

dat het tariefaanbod beter kan worden aangepast aan de verschillende verplaatsingsmotieven 

en -gewoonten: hiertoe heeft de NMBS er belang bij om bv. aantrekkelijkere formules te 

ontwikkelen voor reizigers die zich in “kleine” groepen (2 tot 5 personen) verplaatsen en voor 

diegenen die zich tijdens de week buiten de klassieke spitsuren (voornamelijk na 19/20 uur) 

verplaatsen. Het herinnert ook aan het belang om de reizigers gepersonaliseerd advies te 

blijven geven om hen te helpen de meest geschikte vervoersbewijzen te kiezen (toegankelijke 

loketten, applicatie en “intelligente” verkoopautomaten). 

Het Comité beveelt de Staat aan om de opbrengsten uit het reizigersvervoer als een 

belangrijke financieringsbron voor het aanbod van openbaar vervoer te beschouwen. Het 

nodigt hem uit om de gratis- en kortingsformules voor bepaalde doelgroepen te handhaven 

met specifieke financiële compensaties, en om de derdebetalersregelingen te bevorderen. 

Het Comité beveelt aan om in het samenwerkingsakkoord, dat met de deelstaten zal worden 

gesloten over een gezamenlijke visie op het openbaar vervoer die de integratie van de netten 

bevordert, een onderdeel te wijden aan de implementatie van een veralgemeende 

tariefintegratie voor het hele land (multimodale tarifering). 

3.2. De goedgekeurde financiële verbintenissen nakomen 

Het Comité benadrukt de noodzaak om de door de overheid goedgekeurde financiële 

verbintenissen na te komen. De langetermijnvisie op het spoorwegaanbod moet met de 

begrotingsvooruitzichten op lange termijn worden verbonden.  
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De lange looptijd   typisch voor spoorweginvesteringen impliceert een zichtbaarheid en een 

financiële stabiliteit, maar ook mogelijkheden om de aanvankelijk voorziene budgetten aan te 

passen aan de reële kost van de werken in uitvoering. De groei van het aanbod aan 

spoorwegdiensten vereist betrouwbare begrotingsvooruitzichten. Dit vormt de basis voor een 

betere governance van het spoorwegbeleid. 

Het Comité beveelt de Staat aan om de best mogelijke omstandigheden voor de verbetering 

van de stabiliteit van de financiering van het openbaar vervoer per spoor (financieringswet 

spoorvervoer, investeringsfondsen spoorvervoer, enz.) te onderzoeken. Het herinnert eraan 

dat de kosten van niet-handelen op het vlak van mobiliteit zullen toenemen, gelet op de 

negatieve impact van het huidige model (klimaatverandering, verkeersopstopping, 

volksgezondheid) . 

3.3.  Andere financieringsbronnen ontwikkelen 

Het Comité acht het wenselijk om te zoeken naar andere financieringsbronnen, ter aanvulling 

van de tariefopbrengsten en de overheidsfinanciering, om de implementatie van een 

ambitieus spoorwegbeleid duurzaam te garanderen. Het Comité haalt de volgende 

voorbeelden aan: Zwitserland waar de opbrengst uit de vrachtwagenheffing en het equivalent 

van onze accijnzen op brandstoffen grotendeels rechtstreeks aan het spoorwegbeleid wordt 

besteed en Frankrijk met zijn vervoersbelasting voor bedrijven.  

Bovendien is het Comité van mening dat de Staat zelf of via zijn overheidsbedrijven ervoor zou 

moeten zorgen dat de waardevermeerdering van het grondbezit, volgend op eigen 

investeringen in en rond de stations, wordt benut zonder de ontwikkelingsmogelijkheden van 

de capaciteit van het spoorvervoer in het gedrang te brengen.  

Het Comité beveelt de Staat aan om van de verwachte hervorming van het belastingstelsel 

voor bedrijfswagens gebruik te maken om een gedeelte van de financiële middelen die eruit 

zullen voortkomen voor het openbaar vervoer te bestemmen. Daarnaast beveelt het hem aan 

om het passende kader te creëren zodat de waardevermeerdering van het grondbezit bij 

nieuwe door de overheid of de overheidsbedrijven gefinancierde voorzieningen door deze 

laatste kan worden benut. 
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Het woord van de President 

 

Het Raadgevend Comité van de Treinreizigers is een officiële instantie die haar bestaan te 

danken heeft aan een bepaling van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van het 

bestuur van de overheidsbedrijven, die deze bedrijven een grote mate van 

beheersautonomie verleent. De belangrijkste opdracht van het comité bestaat erin de 

federale overheid, de NMBS en Infrabel te adviseren inzake aangelegenheden die in het 

algemeen belang van de spoorweggebruikers zijn. Het vormt dus vooral een motor voor 

observaties, analyses en voorstellen. 

25-jarige effectieve bestaan  

In 2018 vierde het comité zijn 25-jarige effectieve bestaan. In de loop van die 25 jaar heeft 

het Belgische spoorweglandschap een grondige ontwikkeling doorgemaakt, met 

bijvoorbeeld de scheiding tussen het beheer van de spoorweginfrastructuur en de 

exploitatie van de treinen, de toepassing van nieuwe technologieën in talrijke domeinen 

zoals informatie aan de reizigers en het beheer van het verkeer, of het feit dat er rekening 

wordt gehouden met de harde realiteit van de overheidsfinanciën. Ongeacht de 

wisselvalligheden was het aantal treinkilometers en het aantal vervoerde passagiers in die 

afgelopen 25 jaar echter nooit zo hoog als in 2018. Bovendien, hoewel het gemiddelde 

jaarlijkse groeipercentage van het aantal nationale reizigers van 2010 tot 2016 iets minder 

dan 1 % bedroeg, bedroeg de gemiddelde groei 3,6 % in 2017 en 3,7 % in 2018. Deze 

aanzienlijke groei van het aantal reizigers in de loop van die twee laatste jaren in verband 

moet worden gebracht met de opening van de Schuman Josafattunnel in april 2016, de 

uitvoering van het nieuwe Vervoersplan van de NMBS in december 2017 en de daaruit 

voortvloeiende toename van het aantal treinkilometers met 5,1 %.  

 

 

Voorwoord 
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Zelfs als de correlatie niet zou kloppen, dan is hier zeker een bevestiging te vinden dat op het 

vlak van openbaar vervoer het aanbod (de afgelegde treinkilometers) de vraag (de 

vervoerde reizigers) creëert.  

Gezien deze gecorreleerde groei van het aantal treinen en het gebruik ervan, is er a priori 

alle reden om tevreden te zijn. Ondanks de verdienstelijke inspanningen van alle 

betrokkenen blijft de stiptheid van de treinen echter een punt van zorg. Uiteraard moet deze 

gebrekkige stiptheid worden gerelativeerd. Meer treinen en meer reizigers betekenen 

immers ook meer spoorwegcongestie op belangrijke plaatsen van het net (grote stations, 

spoorwegknooppunten, Noord-Zuidverbinding in Brussel, ...) en congestie - de 

weggebruikers die vastzitten in de file weten er iets van af - is de belangrijkste oorzaak van 

alle vertragingen. De prestaties op het vlak van stiptheid moeten structureel worden 

verbeterd en dat was in 2018 een belangrijk actiepunt van het comité, meer bepaald in het 

kader van zijn adviezen 18/01, 18/02 en vooral 18/03. 

MIP en SMIP van de NMBS en Infrabel  

In zijn advies 18/01 “Meerjareninvesteringsplannen en strategische 

meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel” is het comité van mening dat de 

prioriteiten in zijn advies 16/04 over de opmaak van de meerjareninvesteringsplannen 

grotendeels zijn gevolgd. Het is in het bijzonder tevreden over de prioriteit die de NMBS 

verleent aan een verbetering van de betrouwbaarheid van het rollend materieel en van de 

aangekondigde standaardisering van de infrastructuur van de stations en haltes, waarbij de 

reiziger centraal staat. Het comité waardeert de prioriteit die Infrabel geeft aan de 

vernieuwing en het behoud van de capaciteit van het netwerk, waardoor structureel ook een 

verbetering van de stiptheid en de instandhouding van een hoog veiligheidsniveau mogelijk 

moet worden. Het comité dringt er echter op aan om het belang van een configuratie van 

het netwerk te garanderen die flexibiliteit en robuustheid in de exploitatie van de 

spoorwegdiensten, in het bijzonder in geval van incidenten mogelijk maakt. Ook vraagt het 

nadrukkelijk aan de NMBS om het bijzonder bestek te herzien voor de eventuele volgende 

bestelschijven van het M7-materiaal, om zo in te spelen op de verplichtingen inzake 

verbetering van de toegankelijkheid van het rollend materieel.  

Tot slot benadrukt het comité de noodzaak van een sterke samenwerking tussen de NMBS 

en Infrabel. Deze samenwerking is van essentieel belang, met name om de impact van de 

werven op het spoorwegverkeer tot een minimum te beperken en om een progressieve en 

systematische implementatie van de geplande werken te garanderen, in het bijzonder met 

betrekking tot het GEN.  

 

 

Een universele toegankelijkheid  
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Met zijn advies 18/02 “De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit - Tweede 

bijdrage: Toegankelijkheid Station en Trein” heeft het comité op eigen initiatief 

aanbevelingen gedaan voor een betere, universele en integrale toegankelijkheid van het 

spoorvervoer. Bij universele toegankelijkheid wordt verondersteld dat een maximum aantal 

reizigers vlot en zelfstandig, ook met fysieke hulpmiddelen zoals rolstoelen of rollators, de 

trein kan nemen. De gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt toe, en daarmee ook het 

aantal personen dat zich moeilijk kan verplaatsen.  

Het comité benadrukt het feit dat de NMBS zo snel mogelijk de niveauvrije instap van haar 

treinen moet beogen, opdat het in- en uitstappen vlotter kunnen verlopen dan met smalle 

en/of ten opzichte van het perron verhoogde instapdeuren. Een niveauvrije instap draagt 

ook bij aan een grotere veiligheid (verminderd risico op vallen bij het in- en uitstappen) en 

aan een grotere stiptheid (verminderde in- en uitstaptijd).  

Universele toegankelijkheid houdt in dat een reiziger, eventueel een persoon met beperkte 

mobiliteit, op zijn pad geen fysieke obstakels zoals trappen, randen, een te grote 

(horizontale of verticale) opening tussen het perron en de trein, of een te onregelmatige 

bodem, waardoor hij begeleiding moet vragen, mag tegenkomen. Dit is momenteel nog te 

vaak het geval.  

Het comité beveelt de federale overheid aan om in het beheerscontract van de NMBS (en in 

dat van Infrabel voor wat onder diens bevoegdheden valt), het streven naar universele 

toegankelijkheid en de niveauvrije instap op te nemen, samen met de verplichting een 

uitvoeringsplan op te stellen.  

Het comité vraagt aan de NMBS om ervoor te zorgen dat in ieder bestek de toegankelijkheid 

van het rollend materieel en van de infrastructuur wordt gegarandeerd en gecontroleerd, 

met inbegrip van de niveauvrije instap tussen beide: universele toegankelijkheid moet een 

vanzelfsprekende en gegarandeerde realiteit worden.  

Ten slotte moet de overheid voldoende specifieke budgetten voorzien: de kosten voor 

universele toegankelijkheid moeten door kredieten worden gedekt die bovenop de 

gebruikelijke exploitatie- en investeringskredieten komen.  

Stiptheid en beheersing van incidenten 

In zijn advies 18/03 “Stiptheid van de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst en 

beheersing van incidenten” formuleert het comité op gemotiveerde, beargumenteerde en 

gedetailleerde wijze zijn aanbevelingen om structureel een hoge stiptheidsgraad te bereiken. 

De stiptheid van de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst, die 93,2 % had bereikt in 

2004, is sedertdien tot 2013 (85,6 %) sterk achteruitgegaan. In 2014 (88,2 %) en 2015 

(90,9 %) steeg ze weer, maar in 2016 (89,2 %) en 2017 (88,3 %) daalde ze opnieuw.  
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De NMBS en Infrabel beschikken echter al verschillende jaren over een gemeenschappelijk 

“Actieplan Stiptheid” dat meer dan 120 acties omvat en dat regelmatig wordt bijgewerkt. 

Bovendien boeken andere spoorwegnetten momenteel betere resultaten, in het bijzonder de 

Zwitserse Federale Spoorwegen (SBB/CFF). De stiptheid van de reizigerstreinen vormt ook de 

basis voor de veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening aan het cliënteel. De 

spoorwegnetten waarop de treinen het stiptst zijn (bijvoorbeeld de Zwitserse en Japanse 

spoorwegen) zijn ook de veiligste spoorwegnetten. Een hoge stiptheidsgraad vereist immers 

een organisatie en procedures die ook een hoog niveau van operationele en 

arbeidsveiligheid garanderen.  

Het comité is van mening dat een hoge stiptheidsgraad van de reizigerstreinen van de 

binnenlandse dienst een robuust vervoersplan vereist, de beheersing van (risico's op) 

incidenten en de inachtneming van de specifieke kenmerken van het Belgische spoorwegnet. 

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van het comité in verband met de 

robuustheid van het vervoersplan en de beheersing van incidenten hebben voornamelijk 

betrekking op de volgende tien punten die volgens het comité niet of onvoldoende in 

aanmerking worden genomen in het "Actieplan Stiptheid" van de NMBS en Infrabel:  

1. de omkeertijd van de treinen in het eindstation en de aflossing van het rijdend personeel;  

2. de configuratie van het spoorwegnet, van de stations en van de lijnen;  

3. de organisatie van de onderhouds- en vernieuwingswerken aan de infrastructuur;  

4. de evacuatie van treinen in nood;  

5. de beheersing van "kleine" vertragingen;  

6. de invoering van bijsturingsscenario's met hun omleidingsreiswegen en de lijnkennis van 

de treinbestuurders in geval van onderbreking van het verkeer in een station of op een 

baanvak van een lijn;  

7. het beheer van gebeurtenissen die buiten het spoorvervoer en zijn gebruikers zijn gelegen, 

voornamelijk "maatschappelijke gebeurtenissen" en spoorlopers;  

8. de anticipatie op weersomstandigheden;  

9. de vrijwaring van de bevoorradingszekerheid van de elektrische installaties van Infrabel en 

de NMBS in geval van een elektriciteitstekort;  

10. de kostprijs van niet-stiptheid.  
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Het comité benadrukt het feit dat de uitdaging van de stiptheid zowel op korte als op lange 

termijn niet enkel onder de verantwoordelijkheid van de NMBS, Infrabel en de minister 

belast met Mobiliteit valt, maar ook onder die van andere autoriteiten zoals de politie, 

Justitie, en de minister belast met Energie.  

Strategie trein + fiets 

Op verzoek van de NMBS heeft het comité in zijn advies 18/04 zijn aanbevelingen gedaan op 

het vlak van de “Strategie Trein + Fiets”. Het comité verheugt zich over het feit dat de 

nationale spoorwegmaatschappij zich van het grote potentieel van de intermodaliteit van de 

trein en de fiets bewust wordt. De fiets is immers een essentiële schakel die de toegang tot 

het station van vertrek vergemakkelijkt en het verzorgingsgebied dus met meerdere 

kilometers rond elk station uitbreidt. Hij vergemakkelijkt ook aanzienlijk het "last mile"-

traject vanaf het station van aankomst.  

Tariefaanpassingen 

Ten slotte heeft het comité zich in zijn advies 18/05 uitgesproken over de op 1 februari 2019 

geplande tariefaanpassingen. Het comité stelt vast dat de door de NMBS voorgestelde 

tariefaanpassingen conform de bepalingen van het beheerscontract zijn: gemiddeld +1,18 % 

voor treinkaarten en gemiddeld +0,29 % voor de overige vervoerbewijzen. Voor deze laatste 

is de gemiddelde verhoging (+0,29 %) lager dan die die in het beheerscontract is toegestaan 

(+1,64 %, ofwel de verhoging van de gezondheidsindex van juni 2017 tot juni 2018). Dit is te 

wijten aan de daling van de voor de standaardbiljetten voorgestelde prijzen. Voor alle 

vervoerbewijzen bedraagt de gemiddelde prijsverhoging 0,77 % en deze is dus lager dan die 

van de gezondheidsindex. Het comité waardeert de verbeteringen die in 2016 en 2017 aan 

het vervoersaanbod zijn aangebracht (met 5,1 % meer treinen), vooral wat betreft de 

voorstedelijke bediening van de grote agglomeraties. Het verheugt zich ook over de sedert 

eind 2016 opgetekende groei van het reizigersaantal. Deze groei van het aanbod heeft 

echter ook een kostprijs. Het is dus van belang dat de NMBS over voldoende middelen 

beschikt om de bijkomende uitgaven die eruit voortvloeien, te dekken. Het tariefbeleid 

vormt hierbij een belangrijke hefboom. Het comité verheugt zich over de voortzetting van de 

vastgestelde groei van het aantal spoorreizigers en beveelt de NMBS aan om iedere 

maatregel te vermijden, vooral dan op het vlak van de gebruiksvoorwaarden van de 

vervoerbewijzen, wat een averechts effect zou kunnen hebben.  

 

         Henry-Jean Gathon 

         Voorzitter 
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Type vergaderingen Datum Aantal 

Vergadering van het bureau 18 januari 

22 januari 

9 maart 

20 april 

11 juni 

6 september 

25 september 

9 november 

8 

Plenaire zitting 27 maart 

25 september 

13 december 

3 

Deelname aan de werkgroep: “Visie-Toegankelijkheid” 16, 18 januari 2 

Deelname aan de werkgroep:  “Herziening van de website” 2 februari 1 

Deelname aan de werkgroep: “Opstellen van een reactief advies 

over het MIP 2018”  

1, 8 maart 2 

Deelname aan de werkgroep: “Stiptheid” 8 maart 1 

Deelname aan de werkgroep: «Stakingsalternatieven » 26 juni 

21 augustus 

2 

Deelname aan de werkgroep:  “Evaluatie van het vervoersplan” 21 augustus 1 

Deelname aan de werkgroep: « Strategie Trein+ fiets » 

 

16 augustus 1 

Deelname aan de werkgroep:  « Tariefaanpassingen 2019 » 4 october 1 

Vergadering met  Infrabel 15 februari 

4 september 

2 

Vergadering met NMBS 31 mei 

18 juni 

12 juli 

25 september 

21 november 

5 

Vergadering met NMBS en Infrabel 6 september 1 

 TOTAAL 30 

Overzicht van de  

activiteiten 2018 
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Adviezen 2018 

1 Meerjareninvesteringsplannen en strategische meerjareninvesteringsplannen van 

de NMBS en Infrabel 

2 De reiziger centraal in de langetermijnvisie voor mobiliteit - tweede bijdrage: 

Toegankelijkheid Stations en Treinen 

3 Stiptheid van de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst en beheersing van 

incidenten 

4 Strategie Trein + Fiets 

5 Tariefaanpassingen op 1 februari 2019 

 

De adviezen van het comité hebben betrekking op de belangrijkste aspecten van de 

opdracht van openbare dienst van de spoorwegonderneming. 

 

In 2018 had het comité de gelegenheid om stil te staan bij belangrijke thema’s zoals: 

 

▪ de stiptheid; 
▪ het vervoersaanbod; 
▪ de kwaliteit van de dienstverlening aan de reizigers; 
▪ de vervoerstarieven voor de treinreizigers. 

 

 

 

  

 

Lijst van goedgekeurde 

adviezen in 2018 
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Avis 18/01: Meerjareninvesteringsplannen en strategische 

meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel 
 

Belangrijkste boodschappen 

 

• Het comité is van mening dat de prioriteiten die het naar voren schoof in zijn 
initiatiefadvies 16/04 over de uitwerking van meerjareninvesteringsplannen 
grotendeels zijn gevolgd. Het benadrukt in het bijzonder de prioriteit die de NMBS 
verleent aan een verbetering van de betrouwbaarheid van het rollend materieel en 
aan de tendens om te werken aan een standaardisering van de infrastructuur van de 
stations en haltes, waarbij de reiziger centraal staat. Het comité waardeert de 
prioriteit die Infrabel geeft aan de vernieuwing en het onderhoud van de capaciteit 
van het netwerk waardoor structureel ook een verbetering van de stiptheid mogelijk 
wordt. 

 

• Het comité wijst Infrabel echter nog eens op het belang van een configuratie van het 
netwerk die flexibiliteit en robuustheid mogelijk maakt in de exploitatie van de 
spoorwegdiensten, en het nodigt de NMBS uit om het bijzonder bestek te herzien 
voor de eventuele volgende bestelschijven van het M7-materiaal, om zo te voldoen 
aan de vereisten inzake de verbetering van de toegankelijkheid van het rollend 
materieel. 
 

• Het comité benadrukt de noodzaak van een sterke samenwerking tussen de NMBS en 
Infrabel. Deze samenwerking is van essentieel belang om de impact van de werven 
op het spoorwegverkeer tot een minimum te beperken en om een progressieve en 
systematische implementatie van de geplande werken te garanderen, in het 
bijzonder met betrekking tot het GEN. 
 

• Door het gebrek aan details in de verstrekte documenten kan het comité geen 
duidelijk standpunt innemen met betrekking tot de keuzes die binnen verschillende 
domeinen daadwerkelijk werden gemaakt. Het comité wenst meer informatie over 
de toewijzing van de voorziene middelen in de stations en in de uitvoeringsfasen van 
de GEN-werken en de ingebruikname ervan. Geen enkel programma voor de 
verhoging van de perrons staat expliciet vermeld in de voorgelegde plannen.  
 

• Het comité stelt zich vragen bij het strategische karakter van het SMIP en wil de door 
de NMBS en Infrabel beoogde vooruitzichten voor de ontwikkeling van het aanbod 
kennen. Deze vooruitzichten zouden normaal gezien de basis voor de uitgewerkte 
SMIP’s moeten vormen. 

 

 

 

Advies 18/01 
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Mandaat 

Dit advies werd opgesteld als reactie op het verzoek dat dhr. François Bellot, minister van 

Mobiliteit, in zijn schrijven van 2 februari 2018 aan het comité richtte. 

 

Dit advies is gebaseerd op: 

- het advies 16/04 waarin het comité zijn prioriteiten en aanbevelingen formuleert 

voor de uitwerking van de meerjareninvesteringsplannen (MIP’s) van de NMBS en 

Infrabel; 

- het onderzoek van de documenten die bij voorgenoemd schrijven waren gevoegd en 

die betrekking hebben op de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 (MIP’s) en de 

strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 (SMIP’s) die eind 2017 door 

de beheersorganen van de NMBS en Infrabel werden goedgekeurd.  

 

Rekening houdend met de middelen van het comité en met het aantal lopende 

werkzaamheden (3 adviezen), wil het comité benadrukken dat dit advies de 

sleutelelementen die uit de kritische lezing van de bezorgde documenten werden gehaald, 

op de voorgrond stelt, maar dat het geen gedetailleerde analyse van de plannen vormt. 

Aangezien deze plannen bovendien reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een 

validering door de rvb’s van de NMBS en Infrabel enerzijds en van een eerste goedkeuring 

door de ministerraad anderzijds, is het comité van mening dat het pas laat werd 

geraadpleegd. 

 

Belangen van duurzame mobiliteit 

Het comité is zich ervan bewust dat het budgettaire kader waarin deze investeringsplannen 

moeten passen, vooraf werd bepaald en dat dit niet op erg korte termijn kan worden 

aangepast. Het comité betreurt evenwel de vermindering van de financiële middelen die aan 

het spoorwegbeleid werden toegewezen. Hoewel het MIP 2013-2025 een gemiddelde 

jaarlijkse investering van 1.999 miljoen voor beide ondernemingen voorzag, laat de cumul 

van de geplande middelen voor de MIP’s en SMIP’s slechts een gemiddelde jaarlijkse 

investering toe van 1.542 miljoen voor beide ondernemingen. Het comité meent dat het 

algehele niveau van de spoorweginvesteringen niet aansluit bij de gekende en erkende 

belangen inzake mobiliteit in België.  

 

 

 

 

 

 

 

Het is nuttig te herhalen dat:  
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- de vervuilende uitstoot van de vervoerssector in België jaarlijks tot de dood van 

ongeveer 2 400 personen leidt (25 % van het fijn stof is toe te schrijven aan het 

wegvervoer);2 

- verkeersongevallen in België in 2017 bijna 50.000 slachtoffers maakten. 620 daarvan 

overleden binnen de 30 dagen;3 

- congestieproblemen in België reëel en dagelijks zijn. De positie van de Belgische 

steden in het Inrix-klassement is daar het trieste bewijs van4. Wat België betreft, 

raamt de OESO de kostprijs van deze congestie tussen 1 en 2 % van het bbp, wat 

neerkomt op 2 tot 4 miljard EUR; 

- het bestaan van een fiscaal gunstregime voor bedrijfswagens zeker een invloed heeft 

op de omvang van de congestie op de Belgische wegen. Bedrijfswagens leiden tot 

aanzienlijke fiscale inkomstenverliezen voor de Staat en tot een verminderd welzijn 

voor de Gemeenschap. Die bedragen lopen op tot meerdere miljarden euro's per 

jaar5;  

- de vervoerssector de sector met de grootste uitstoot van broeikasgassen (bkg’s) in 

België is (22,7 % van de uitstoot in 2016)6. De Europese wetgeving (ESR) legt een 

vermindering van 35 % op tegen 2030 voor de niet-industriële sectoren (waaronder 

het vervoer). 

 

In zijn advies 17/02 (De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit) legde het 

comité de nadruk op de noodzaak om de behoeften inzake investeringen te definiëren op 

basis van een visie op de gewenste exploitatie op middellange en lange termijn. De 

aankondiging van een strategisch meerjareninvesteringsplan liet een dergelijke oriëntering 

vermoeden. Helaas is dit niet het geval. Het comité vindt de term strategisch 

meerjareninvesteringsplan ongeschikt. Los van de verre vervaldatum 2031 wijst niets in de 

voorgestelde SMIP’s op een doordachte en gedeelde langetermijnvisie inzake 

spoorwegbeleid. Er wordt geen blijk gegeven van ambitie op nationaal vlak, met 

uitzondering van de finalisering van de GEN-werven die al vele jaren lopende zijn.  

Het comité wil de door de NMBS en Infrabel beoogde vooruitzichten voor de ontwikkeling 

van het aanbod kennen. Deze vooruitzichten zouden de basis voor de uitgewerkte SMIP’s 

moeten vormen.  

 

 
2  Vervuiling door fijn stof: om de blootstelling van de bevolking aan PM2.5 te beperken, bevat Europese 

 richtlijn 2008/50/EG de berekening van een “gemiddelde-blootstellingsindex” (GBI). Voor België bedraagt  de 

GBI 19,0 µg/m³. Op basis van bijlage XIV van richtlijn 2008/50/EG behoort deze GBI tot klasse  “18 — < 22 µg/m³”, wat 

betekent dat België verplicht is om de GBI tegen 2020 met 20 % te verlagen,  wat neerkomt op een GBI van 15,2 µg/m³  

 (zie http://www.irceline.be/nl/luchtkwaliteit/bevolkingsblootstelling). 

3  Bronvermelding: VIAS institute 

4  http://inrix.com/resources/inrix-2017-global-traffic-scorecard/ 

5  TAXATION PAPERS COMPANY CAR TAXATION, COPENHAGEN ECONOMICS, DG TAXUD, EUROPEAN 

 COMMISSION, NOVEMBER 2009 

6  https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/belgie/belgische-uitstoot/belangrijkste-sectoren/ 

http://www.irceline.be/nl/luchtkwaliteit/bevolkingsblootstelling
http://inrix.com/resources/inrix-2017-global-traffic-scorecard/
https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/belgie/belgische-uitstoot/belangrijkste-sectoren/
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Algemene beoordeling 

Wat betreft de vijf principes die in het advies 16/04 naar voren werden geschoven, namelijk 

Visie, Coherentie, Functionaliteit, Anticipatie, Striktheid en Overleg, erkent het comité dat 

de zorg om de functionaliteit goed werd opgevolgd in de keuzes die door de 

overheidsbedrijven werden voorgesteld. Het comité benadrukt in het bijzonder de 

oriëntering van de NMBS in de richting van een standaardisering van de infrastructuur van 

de stations en haltes waarbij de reiziger centraal staat. 

Ook de kwestie rond anticipatie lijkt ons aanwezig te zijn. Zo waardeert het comité de 

prioriteit die Infrabel aan de vernieuwing en het behoud van de capaciteit van het netwerk 

geeft. Prioritair investeren in de fundamenten van het spoor is iets wat het comité ten 

stelligste aanbeveelt. Het is een van de belangrijkste sleutels om te komen tot een duurzame 

verbetering van de stiptheid van de spoorwegdiensten. Zoals hierboven al uitgelegd, werden 

de principes van visie en overleg niet voldoende geïntegreerd in de uitwerkingsprocedure 

van deze plannen. En wat de principes van coherentie en striktheid betreft, blijft er twijfel 

bestaan of er wel rekening mee wordt gehouden. Uiteraard benadrukt het comité de 

noodzaak van een sterke samenwerking tussen de NMBS en Infrabel vóór en na de 

uitwerking van deze investeringsplannen. We herinneren eraan dat de wet van 21 maart 

1991 (gecoördineerde en bijgewerkte versie van 24-08-2017) stipuleert dat de NMBS en 

Infrabel een vervoersovereenkomst moeten afsluiten die onder andere de coördinatie van 

de uitvoering van hun investeringen regelt (artikels 163quater en 213bis). Deze 

samenwerking is van essentieel belang om de impact van de werven op het 

spoorwegverkeer tot een minimum te beperken en om een progressieve en systematische 

implementatie van de geplande werken te garanderen, in het bijzonder met betrekking tot 

het GEN. 

We willen ook nogmaals wijzen op de verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken 

actoren (ook de gewesten en gemeenten) om voor de coherentie van de projecten en de 

naleving van het beoogde tijdschema te zorgen.  

Bovendien kan het comité door het gebrek aan details in de verstrekte documenten geen 

duidelijk standpunt innemen met betrekking tot de keuzes die binnen verschillende 

domeinen daadwerkelijk werden gemaakt. Dit is in het bijzonder het geval voor de 

uitvoeringsfasen van de werken in verband met het GEN of voor de inrichtingen van de 

stations. De MIP’s en SMIP’s van de NMBS en Infrabel omvatten zo goed als geen 

kwantitatieve gegevens, zoals de jaarlijkse ontwikkeling van het aantal door het NMBS-

materieel aangeboden zitplaatsen, het aantal kilometers sporen en vernieuwde spoorwissels 

per jaar, enz. 

  

Aandachtspunten 

Betreffende het behoud van de capaciteit en de veiligheid 

In zijn MIP benadrukt Infrabel de noodzaak om een doorgedreven vernieuwingspolitiek te 

voeren, om de veroudering van de infrastructuur tegen te gaan en een stabilisering van de 
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substantie (kwaliteit) van de verschillende onderdelen van het netwerk te garanderen. Het 

comité stelde aan de hand van een analyse van de jaarverslagen een aanzienlijke toename 

vast van de middelen die sedert 2013 aan deze post werden toegewezen. Het bereikte 

investeringsniveau van de afgelopen jaren voor de post onderhoud van de infrastructuur is 

behouden gebleven in het voorgestelde MIP en schommelt rond de € 390 miljoen per jaar 

(goed voor een stijging van ongeveer 40 % ten opzichte van de periode 2005-2012). Het 

comité verheugt zich over het feit dat de dreiging van nieuwe berichten van tijdelijke 

snelheidsbeperking (BTS) op het netwerk zo kon worden vermeden. 

Het comité neemt er akte van dat dit investeringsniveau voor de vernieuwing van de 

infrastructuur na 2020 zal kunnen worden behouden en zelfs worden verhoogd, en dit 

gezien de voltooiing van de noodzakelijke maar consequente investeringen in de beveiliging 

van het netwerk (ETCS-masterplan). Dit verheugt het comité dat nogmaals wijst op het 

belang om een configuratie van het netwerk te garanderen die flexibiliteit en robuustheid 

mogelijk maakt in de exploitatie van de spoorwegdiensten. 

Het comité herhaalt zijn aanbevelingen ter zake die al werden geuit in het advies 16/04, 

namelijk de noodzaak om onverwijld en in onderlinge overeenstemming met de 

spoorwegondernemingen normen te bepalen die voor elke as van het netwerk het volgende 

vastleggen: 

• de intervallen tussen de groepen wissels voor tegenspoor en normaalspoor; 

• het aantal, de plaats en de lengte van de uitwijksporen; 

• de configuratie van de roosters van de knooppuntstations en van de grote 

tussenstations, het aantal perron- en rangeersporen. 

 

Deze normen moeten worden vastgelegd naargelang verschillende parameters en rekening 

houdend met de toekomstig beoogde vervoersplannen (langetermijnvisie en model van de 

aansluitingsknooppunten). In dat verband is het ook aangewezen zich te baseren op de 

ervaring van andere netten en dan in het bijzonder van de Zwitserse Federale Spoorwegen 

(SBB/CFF), die bekend staan om hun doeltreffendheid in het beheer van het verkeer en om 

de stiptheid van hun treinen. 

 

Betreffende het rollend materieel 

De NMBS stelt het rollend materieel voor als haar eerste prioriteit inzake investeringen. Het 

comité ondersteunt deze prioriteit in die zin dat een park met voldoende rollend materieel 

in goede staat een sleutelelement is voor de garantie van het comfort en de stiptheid van de 

dienstverlening voor de reizigers.  

Het comité steunt het nastreven van de doelstelling om de immobilisatie van het rollend 

materieel nog meer te beperken en erkent het nut van de goedgekeurde investeringen in de 

ateliers.  

Het comité wil echter ook wijzen op enkele voorbehouden of vragen: 
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- Het comité meent dat de kwalificatie van de infrastructuren als “(bijna) verzadigd” 

moet worden genuanceerd7. Het betreurt dat dit argument van de verzadiging leidt 

tot bestellingen van rollend materiaal met als belangrijkste beoogde kenmerk de 

capaciteit (rijtuigen met twee verdiepingen, geen niveauvrije toegankelijkheid, …).  

Het comité meent dat een verhoging van de vervoerscapaciteit ook door een toename van 

de frequentie van de diensten moet worden nagestreefd. 

 

Wat de Noord-Zuidverbinding in Brussel betreft - het vaakst vermelde knelpunt - meent het 

comité dat een andere exploitatie ervan en aangrenzende Brusselse lijnen de 

verzadigingsproblemen zouden kunnen oplossen. 

- Het comité herhaalt dan ook het advies dat het uitte met betrekking tot de aankoop 

van M7-materiaal (advies 15/01) en dat wees op de grote tekortkomingen op het 

vlak van toegankelijkheid. We nodigen de NMBS uit om het bijzonder bestek te 

herzien voor de eventuele volgende bestelschijven van het M7-materiaal. Gezien de 

levensduur van het rollend materieel meent het comité dat het ondenkbaar is om 

rollend materieel aan te kopen dat niet gemakkelijk toegankelijk is. Een slechte 

toegankelijkheid van het rollend materieel doet afbreuk aan het comfort van de 

reizigers maar ook aan de stiptheid van de dienstverlening.  

- Het comité stelt zich vragen over het type en de hoeveelheid rollend materieel dat 

ongeschikt is inzake ETCS. Hoewel het ons evident lijkt dat een aanpassing van de 

M4-stuurstandrijtuigen in het licht van de leeftijd van dit rollend materieel niet kan 

worden gerechtvaardigd, willen we voorstellen dat alle andere M4-rijtuigen in het 

park van rollend materieel als reservemateriaal kunnen blijven behouden (zonder dat 

dit zware renovaties met zich meebrengt).  

 

 

Betreffende de stations en onbewaakte haltes 

De overwegingen die de keuzes van de NMBS hebben gestuurd voor de aanpassing van haar 

projecten inzake onthaal van reizigers worden door het comité als relevant beschouwd: 

beperkte verbeteringen van de functionaliteiten die rechtstreeks op de intermodaliteit 

gericht zijn, afwerking van begonnen projecten voor een implementatie van de reeds 

goedgekeurde investeringen en dit zonder een herziening van hun perimeter uit te sluiten, 

en het behoud van aanzienlijke middelen voor de verbetering van de perrons en de 

toegangen tot de perrons.  

 

 
7  In 2010 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van het spoorwegnet tijdens de ochtendspits voor het 

 passagiersverkeer 68 % (Infrabel: GRIP 2030 juni 2010), met vrij sterke verschillen (19 van de 156  geanalyseerde 

takken vertonen een bezettingsgraad tussen 80 en 130 %, 28 tussen 60 en 80 % en 88  takken – of 55 % van het totaal – 

een percentage van minder dan 60 %. (zie 

 https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/storyline_fod_nl_2015.pdf) 

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/storyline_fod_nl_2015.pdf
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Bij gebrek aan preciseringen betreffende de beoogde projecten achter de genoemde 

bedragen stelt het comité zich vragen bij de toewijzing van de voorziene middelen in het 

geval van bepaalde recent gemoderniseerde stations. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het 

station Charleroi-Zuid waarvoor een bedrag van € 10,997 miljoen is voorzien, of het station 

Luik-Guillemins waarvoor een bedrag van € 1,055 miljoen is voorzien. Het comité verbaast 

zich dan echter weer over het lage bedrag dat is voorzien voor het station Ottignies 

(€ 521.000) terwijl de inrichtingsbehoeften in dit station echt schrijnend zijn. Bovendien 

moedigt het comité de NMBS aan om de perimeter van het project van het station Bergen in 

de mate van het mogelijke te herzien om zo een deel van de voorziene € 56,245 miljoen te 

kunnen recupereren. 

Het comité betreurt overigens het regelmatige uitstel van de termijn voor de voltooiing van 

het station Gent-Sint-Pieters.  

Wat de verhoging van de perrons betreft, werd er geen enkele informatie verschaft 

betreffende de beoogde doelstellingen ter zake. Het comité herinnert aan de prioriteiten ter 

zake en wenst het beoogde programma van de NMBS te kennen (waaronder de planning). 

 

Betreffende de uitbreiding van de capaciteit 

Wat de voltooiing van het GEN betreft, maakt het SMIP van de NMBS enkel melding van het 

schema van de totale uitgaven (zonder details betreffende de aard van de werken en de 

data van ingebruikneming), en dat van Infrabel vermeldt enkel een totaalbedrag (verdeeld in 

financieringsbronnen: punt 2).  

Het comité wenst daarom meer informatie te krijgen en benadrukt de noodzaak om de 

werken te plannen om zo te komen tot een progressieve en systematische implementatie 

ervan en om zo de frequentie en de stiptheid van de treinen op de trajecten Brussel – 

Ottignies en Brussel – Nijvel snel te verbeteren. 

 

Ter herinnering, in zijn advies 16/04 vraagt het comité uitdrukkelijk om voorrang te verlenen 

aan de volgende werken: 

- voor het GEN op lijn 161: het op 4 sporen brengen van de baanvakken Watermaal – 

Terhulpen en Rixensart – Ottignies – vertakking Louvain-la-Neuve waar de grootste 

werken achter de rug zijn; aanleg en afwerking van de stations en parkings van 

Ottignies (met inbegrip van de spoorweginstallaties), Terhulpen, Genval, Rixensart, 

Profondsart en Bosvoorde; 

- voor het GEN op lijn 124: het op 4 sporen brengen van het baanvak 

Waterloo – Eigenbrakel – Braine-Alliance waar de grootste werken achter de rug zijn; 

aanleg en afwerking van de stations en parkings van Eigenbrakel (met inbegrip van de 

spoorweginstallaties), Waterloo, Braine-Alliance. 

Bovendien wil het comité de aandacht vestigen op het belang om alle stappen te 

ondernemen die nuttig kunnen zijn voor het krijgen van nieuwe financiële steun op 

Europees niveau, in het bijzonder voor as 3 (Brussel – Luxemburg). Een proactieve houding 

ter zake is noodzakelijk. 
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Bijkomende vragen 

Het comité wenst bijkomende informatie over de volgende punten:  

a) commerciële rijtuigen en motorstellen: types, aantallen en aangeboden  plaatsen, 

sedert 2017 (huidige situatie) en per jaar tot 2022, rekening houdend met de levering van de 

reeds bestelde M7-rijtuigen en het uit dienst halen van  oud materieel. Dezelfde 

informatie voor het aantal locomotieven; 

b) in de voorziene investeringen, die investeringen (rubrieken en bedragen) die 

 specifiek acties concretiseren die vervat zitten in het “Gemeenschappelijk 

 actieplan voor stiptheid” van de NMBS en Infrabel. Met name de installatie van het 

telemetriesysteem (reeds operationeel op de Desiro-motorstellen) op het 

 tractiematerieel; 

c) de datum waarop het materieel dat niet is uitgerust met ETCS niet meer kan 

 rijden en het huidige aantal ervan; 

d) betreffende de afwerking van de volledige uitrusting van het netwerk met 

 ETCS, de eventuele voorziene uitzonderingen, onder andere voor de  industriële 

lijnen of de lijnen voor vereenvoudigde exploitatie die enkel door  goederentreinen met een 

lage snelheid worden gebruikt; 

e) de mogelijkheden om een bijkomend gedelokaliseerd bedrag te voorzien om  de 

werken op as 3 te versnellen aangezien Infrabel meldt dat het plafond van de vooraf 

gefinancierde bedragen in 2018 zal worden bereikt. 
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Advies 18/02: De reiziger centraal in de langetermijnvisie voor 

mobiliteit. Tweede bijdrage: Toegankelijkheid Stations en Treinen 
 

 
1. INLEIDING 

 

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van onze visie is universele en integrale 

toegankelijkheid, verder in deze tekst vervat onder het begrip “toegankelijkheid”. Daarmee 

wordt bedoeld de toegankelijkheid en bruikbaarheid door eender wie, eender waar, eender 

wanneer, inclusief de personen met een handicap. 

Toegang tot het openbaar vervoer is een noodzakelijke voorwaarde voor alle burgers en mag 

niet worden beperkt door het feit dat bepaalde reizigers minder bekwaam zijn dan andere.  

Ook voor de gewone reiziger en voor een duurzamere mobiliteit is universele 

toegankelijkheid belangrijk: 

• met een niveauvrije instap kunnen het in- en uitstappen gemakkelijker  verlopen 

dan met verhoogde smalle toegangsdeuren; 

• fietsen kunnen gemakkelijker mee, wat van belang is voor een duurzame  mobiliteit. 

Met een niveauvrije instap kunnen zwaardere elektrische fietsen  ook gemakkelijker worden 

vervoerd; 

• de bevolking wordt gemiddeld ouder - toegankelijkheid is belangrijk.  

 

Wat is toegankelijkheid? Toegankelijk = bereikbaar + betreedbaar + bruikbaar + begrijpbaar + 

betaalbaar 

• Bereikbaarheid: stations, perrons en rollend materieel moeten veilig en 

 comfortabel bereikbaar zijn voor iedereen (= vooral toegankelijkheid van  openbare 

ruimte en openbaar vervoer); 

• Betreedbaarheid: stations, perrons en rollend materieel moeten veilig en 

 comfortabel betreedbaar zijn (= vooral fysieke toegankelijkheid); 

• Bruikbaarheid: in de stations, op de perrons en in het rollend materieel  moet elke 

burger op een gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van  alle aanwezige faciliteiten 

(= niet-fysieke of gebruikstoegankelijkheid /  aanwendbaarheid); 

• Begrijpbaarheid: alle relevante informatie in de stations, op de perrons en  in 

het rollend materieel (bv. bewegwijzering, pictogrammen, infobrochures,  enz.) moet voor 

iedereen leesbaar en begrijpbaar zijn (= toegankelijkheid van informatie); 

 

 

 

 

Advies 18/02 
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• Betaalbaarheid: indien voor bepaalde doelgroepen aanpassingen / 

 compenserende hulpmiddelen (persoonlijke assistentie, braille, enz.) nodig zijn, dan 

moeten de extra kosten uiteindelijk door de gemeenschap of verantwoordelijke instantie van 

de voorziening worden gedragen en niet door de burger die er nood aan heeft.  

 

Het comité pleit voor de opmaak van een actieplan voor het concreet toegankelijk maken 

van het spoorwegnet en materieel. De verplichte opmaak van een actieplan gebaseerd op 

universele toegankelijkheid zou aan het beheerscontract moeten worden toegevoegd. De 

overheid moet specifieke kredieten voorzien om de toegankelijkheid te realiseren. 

Ook de behoefte aan materieel en de specificaties waaraan dit moet voldoen (capaciteit, 

comfort, geschiktheid voor de buurnetten, aantal en breedte van de instapdeuren, 

snelheidscontrolesysteem) en de beoogde modaliteiten op het vlak van toegankelijkheid en 

eventuele aanpassingen moeten in dit plan worden beschreven. 

Bij de opmaak van een actieplan moet er, vooraleer een beslissing wordt genomen, uitvoerig 

met de gebruikers en de andere stakeholders worden overlegd. Bij nieuwe projecten zal de 

focus daarom op de toegankelijkheid voor de reizigers moeten liggen, in plaats van op 

grootschalige projecten.  

Bij bestaande projecten moet een maximaal belang aan toegankelijkheid worden gehecht en 

moeten, ook als dat nog niet verplicht is, de meest recente normen en inzichten zoveel 

mogelijk worden toegepast. Het is sowieso onvoldoende om enkel trappen te voorzien. 

Behalve trappen moet er meer aandacht voor de bouw van hellingbanen komen (voor 

fietsers, personen met rolkoffers of kinderwagens, personen met een rolstoel, enz.) dan voor 

liften of roltrappen. Hellingbanen vergen veel minder onderhoud en zijn ook niet 

storingsgevoelig. In Zwitserland worden kleinere haltes systematisch uitgerust met 

hellingbanen. 

Toegankelijkheid heeft zowel betrekking op infrastructuur (stationsomgeving, station, 

perrons, ...), op rollend materieel als op de overgang tussen beide. Ook verkoopautomaten 

en de begeleiding van personen met beperkte mobiliteit spelen een belangrijke rol. In de 

hierna volgende tekst gaat het comité dieper in op deze problematiek. 

 

2. INFRASTRUCTUUR 

 

De inrichting van de omgeving van haltes en stations moet vanuit een veilige mobiliteit en 

toegankelijkheid worden bekeken. Belangrijk is dat men daarbij streeft naar een zo groot 

mogelijke autonomie voor alle reizigers en een zo groot mogelijke uniformiteit van de 

infrastructuur: bv. slechts één gestandaardiseerde perronhoogte en niveauvrije overgangen 

zonder hindernissen door, behalve trappen, gebruik te maken van aangepaste hellingbanen8 

 

 
8 Opgelet, ook hellingbanen moeten aangepast zijn. Een slecht uitgevoerde of te lange hellingbaan kan  voor 

personen die slecht te been zijn (bv. gebruikers van rollator, krukken, wandelstok, …)  ontoegankelijk zijn. 
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(in plaats van liften of roltrappen). (het "de plain-pied"-principe).  

Ook voor zwaardere elektrische fietsen zal de niveauvrije instap voordelen opleveren.  

Voor de aanleg van de aanvoerroutes, bushalten en parkeerplaatsen wordt er aanbevolen 

om het STOP-principe toe te passen (prioriteit in volgorde van Stappen, Trappen, Openbaar 

Vervoer, Privé-vervoer). Zeker in de knooppuntenstations moeten de busperrons nabij de 

ingangen van het station liggen en een vlotte niveauvrije doorgang naar de treinperrons 

hebben. Zijn de niveauverschillen te groot, dan moeten er trappen worden voorzien, 

aangevuld met toegankelijke hellingbanen of liften. Als resultaat moet een PBM (Persoon 

met Beperkte Mobiliteit) zodra hij of zij aan het station aankomt, zonder hulp en zelfstandig 

op het perron kunnen geraken, al dan niet met een rolstoel of andere fysieke hulpmiddelen. 

Voor taxi's, voertuigen die personen afzetten of ophalen, en voertuigen van PBM’s moeten 

plaatsen nabij de ingang worden voorzien. Wanneer het aantal plaatsen nabij de ingang 

beperkt is, moeten bij voorkeur de voorbehouden parkeerplaatsen voor PBM’s zich dicht bij 

de ingang bevinden. 

De routes die reizigers “moeten” volgen van bus- of tramhalte, fiets- of autoparkings moeten 

zodanig worden ontworpen dat er een vlotte doorstroming is. Ze moeten intuïtief zijn en op 

basis van het volume tijdens de piekperioden worden berekend. Geleidelijnen of leuningen 

voor PBM’s moeten langs die routes worden aangebracht overeenkomstig de meest recente 

richtlijnen. Een belangrijke rol daarbij spelen de podotactiele en visuele contrasten in de 

gebruikte materialen. Daarvoor verwijzen we naar ISO-norm 23599/2012. 

Bij de inrichting van stations, haltes en aangrenzende wegen moeten alle gemeenten en 

gewesten worden betrokken.  

 

Erg belangrijk daarbij is het “IPOD-principe”: de opmaak van een Integraal Plan Openbaar 

Domein), dat rekening houdt met de toegankelijkheid. Voor de veiligheid in de 

halteomgeving is logischerwijs een zone 30 of een autoluwe zone belangrijk. 

Oversteekplaatsen met geleidelijnen blijven evenwel een noodzaak voor PBM’s, ook in een 

zone 309. 

Er moet bovendien steeds duidelijk in overleg met de actoren (gemeenten, De Lijn, TEC, 

wegbeheerders, enz.) worden afgesproken wie verantwoordelijk is voor welke infrastructuur 

en voor het onderhoud ervan. Deze actoren spreken onder meer af welk contact zal worden 

vermeld op de infrastructuur (ten minste een telefoonnummer en een website), aan wie 

problemen met die infrastructuur kunnen worden gemeld.  

Via dit contact moeten de problemen dan terechtkomen bij de eigenlijke verantwoordelijke, 

zonder dat de melder telkens opnieuw een procedure bij een andere instantie moet 

opstarten.  

 

 

 
9 Wegbeheerders leggen vaak geen zebrapaden aan in een zone 30. Dit is een probleem voor de aanleg van podotactiele 

voorzieningen en voor de gebruikers van geleidehonden die een zebrapad moeten  zoeken. 



36 
 

Raadgevend Comité van de Treinrezigers    10 oktober 2019 
 

De stabiliteit van de bij werken toegepaste tijdelijke constructies laat vaak te wensen over. 

Het comité is van oordeel dat deze constructies gelijkwaardig moeten zijn aan de definitieve. 

Ze mogen de toegankelijkheid niet aantasten.  

Bij het overleg tussen de actoren moeten de gebruikers, in de eerste plaats de NHRPH10, en 

de andere stakeholders van bij de start worden betrokken. Om halteomgevingen proper te 

houden kan ook worden overwogen om de buurbewoners te betrekken. 

In grote stations en in de knooppuntstations is de aanwezigheid van loketten belangrijk als 

aanspreekpunt voor de reizigers. De laatste jaren werden in talrijke kleine en middelgrote 

stations de loketten gesloten, waarmee vaak ook de verwarmde wachtzaal verdween, of de 

openingsuren werden beperkt. In plaats van loketten af te schaffen kan de NMBS beter op 

zoek gaan naar mogelijke partnerschappen. Met lokale handelaars, gemeenten, bibliotheken, 

horeca kunnen synergieën worden gecreëerd. Ook verkoop van kaartjes en abonnementen 

door externe partners verdient onderzoek11. Voor de reiziger blijft er op die manier een 

alternatief bestaan voor de verkoopautomaat en het bestaande stationsgebouw blijft 

gebruikt en onderhouden. Goede voorbeelden daarvan zijn in het buitenland te vinden, 

bijvoorbeeld het regionale SL-net van Stockholm waar je alle vervoerbewijzen in vele 

(kranten)winkels kan kopen. De winkeliers beschikken daartoe over een verkoopautomaat 

die door de openbaarvervoermaatschappij ter beschikking wordt gesteld. 

De overige aanbevelingen van het comité staan in bijlage A. 

 

3. ROLLEND MATERIEEL 

 

Het materieel van de NMBS, zowel de treinstellen als de rijtuigen, is voor een deel 

verouderd. De oudste treinen dateren nog uit de jaren 1970 en voldoen qua comfort niet 

meer aan de huidige eisen, bijvoorbeeld door de smalle 3+2-zitbankjes, het ontbreken van 

airconditioning of de quasi ontoegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. 

 

Voor materieel van een dergelijke ouderdom is vervanging de enige redelijke oplossing12. 

Renovaties zijn logischerwijs pas zinvol indien daarvoor ook toegankelijke rijtuigen en 

airconditioning worden voorzien. Loopt de kostprijs te hoog op, dan moet nieuw materieel in 

vervanging van ongeschikt ouder materieel worden aangekocht! 

Op het vlak van toegankelijkheid scoort de NMBS niet echt hoog.  

 

 

 
10 NHRPH: Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (ph.belgium.be/nl/) 
11 De voorwaarden zijn wel een transparante tariefstructuur die voor iedereen duidelijk is en een  toegankelijk 

verkooppunt van de partner. 
12 De renovatie van 40 jaar oude vierledige motorstellen AM75 roept in die zin heel wat vragen op. Het  comfort voor 

de passagiers blijft immers nagenoeg identiek (de smalle 3+2-zitbankjes blijven  behouden), terwijl dit project niet 

minder dan € 800.000/rijtuig kost en de kostprijs voor de hele  vernieuwing van deze 44 treinstellen € 147 miljoen 

bedraagt. 

file:///C:/Users/Dewinne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RD60NDKC/ph.belgium.be/nl/
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Uit een overzicht van het beschikbare en bestelde rollend materieel (zie bijlage B, toestand in 

mei 2016) blijkt dat er nog veel te weinig voldoende gemakkelijk toegankelijk materieel is. 

Zelfs de bestelde M7 voldoet niet volledig, omdat zelfs het PBM-rijtuig geen echte 

niveauvrije instap biedt. De NMBS: “Bij de bestelling van het M7-materieel werd in elke trein 

een specifiek rijtuig voor personen met beperkte mobiliteit toegevoegd, en het ontwerp van 

dat rijtuig voldoet volledig aan de allernieuwste Europese TSI-normen.” en "Reizigers met 

beperkte mobiliteit hebben toegang via dezelfde deur als de andere reizigers". Beide zinnen 

suggereren dat het nieuwe rijtuig de oplossing is voor alle personen met beperkte mobiliteit. 

Helaas is de realiteit anders: het hoogteverschil met de twee perronhoogtes (die langer 

zullen bestaan dan het M7-materieel zelf) zijn 14 cm bij een perron van 76 cm hoog, en 7 cm 

bij een perron van 55 cm hoog. Die 7 cm lijken aanvaardbaar, maar het is verre van perfect. 

Die 14 cm bij de nieuwe standaardhoogte van 76 cm laat echter zeker en vast geen 

zelfstandige instap toe voor personen met een rolstoel, waardoor die verder op begeleiding 

aangewezen blijven. De situatie in het buitenland bewijst echter dat het beter kan. In 

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bestaat er wel materieel dat een volledig zelfstandig in- 

en uitstappen van personen met rolstoel toelaat, zonder gebruik van mobiele hellingen of 

begeleiding. 

 

Enkel de Desiro biedt een niveauvrije instap bij alle deuren aan perrons van 76 cm, maar de 

rijtuigen werden niet uitgerust met uitschuifbare treden waarmee de opening tussen de 

perronboord en de trede van het rijtuig had kunnen worden vermeden.  

 

De PBM-deuren van de verwante Desiro’s in Oostenrijk beschikken over een uitschuifbare 

trede op rijtuig- en perronhoogte die automatisch tegen de perronboord tot stilstand komt. 

Zo kunnen heel wat PBM’s volledig zelfstandig en zonder menselijke of mechanische hulp in 

en uit het betrokken rijtuig raken. Het valt te betreuren dat de NMBS niet voor een dergelijke 

oplossing gekozen heeft. 

Bij de aanschaf van nieuwe rijtuigen moet daarom een maximale aandacht naar 

toegankelijkheid gaan. Operatoren die de infrastructuur gebruiken, moeten bij de aanschaf 

van nieuw materieel verplicht een optimale toegankelijkheid met een niveauvrije13 instap 

voorzien. 

De overige aanbevelingen van het comité staan in bijlage A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 “De plain-pied” is een begrip dat in het Frans vaak wordt gebruikt en “niveauvrij” betekent. 
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4. OVERGANG TUSSEN PERRON EN RIJTUIG 

 

De huidige TSI14-PBM-normering (verder “de normen”) betreffende de toegankelijkheid van 

de infrastructuur biedt al een richtsnoer aan de infrastructuurbeheerders en operatoren, 

maar laat nog te veel speling en uitzonderingen toe.  

Men kan uiteraard ook verder gaan dan wat die normen aanbevelen. 

Bekijkt men de overgang van perron naar rijtuig en omgekeerd, dan moet men daarbij een 

onderscheid maken tussen de verticale en de horizontale openingen.  

Volgens de normen met betrekking tot de “toegankelijke rijtuigen” mag de ruimte 

horizontaal gemeten niet groter zijn dan 75 mm en verticaal gemeten niet groter dan 50 mm. 

En er mogen zich binnen het rollend materieel geen treden bevinden tussen  

de deurdrempel en het platform. De wijze waarop deze opening wordt opgevuld, mag vrij 

worden gekozen: het gebruik van bijvoorbeeld een rolstoelbrug of een mobiele laadbrug is 

toegelaten om aan de normen te voldoen. Het voorgeschreven aantal toegankelijke deuren 

(en toiletten) is bovendien erg beperkt en afhankelijk van de lengte en het type van de trein. 

(Gewoonlijk slechts één deur en toilet per trein). 

De normen bepalen verder dat op treinen met een ontwerpsnelheid van minder dan 

250 km/u de nuttige vrije breedte van de rolstoeltoegankelijke deuren met een niveauvrije 

toegang in geopende stand ten minste 1.000 mm moet zijn. 

 

 

In de rijtuigen moet er een vrije doorgang zijn naar en vanuit rolstoeltoegankelijke deuren, 

rolstoelplaatsen en rolstoeltoegankelijke ruimten, met inbegrip van universeel toegankelijke 

toiletten. 

Deze normen gelden voor de aankoop van nieuw materieel waarvan de procedure in 2014 

werd gestart en voor alle nieuwe infrastructuurprojecten respectievelijk renovatieprojecten 

van materieel en infrastructuur die in 2014 werden gestart. 

De realiteit is dat de horizontale en verticale afstanden vaak groter zijn dan die nieuwe 

normen, vooral bij het bestaande materieel, maar ook bij de nieuwe bestelde M7 

(aankoopprocedure vóór 2014 opgestart). Personen met een rolstoel kunnen nog steeds niet 

zelfstandig in en uit de trein. Bovendien werkt de NMBS nog steeds niet met uitschuifbare 

treden waarvan het uitschuiven dynamisch gebeurt naargelang de reële afstand tot het 

perron en wordt er nog steeds gewerkt met op het perron aanwezige hellende platen in 

plaats van in het rijtuig dergelijke platen mee te voeren15. 

Het feit dat er bovendien nogal wat perrons in een bocht liggen heeft als gevolg dat de 

“enige” PBM-deur zich nog vaak te ver van het perron bevindt.  

 

 
14 TSI staat voor “Technical Specifications for Interoperability”, in dit geval dus de technische specificaties voor 

interoperabiliteit voor personen met beperkte mobiliteit (zie referenties). 
15 Er zouden wel hellende platen in het rijtuig worden meegevoerd. 
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Daarom vindt het comité het fout om zich op een concept met één deur te baseren.  

Het comité beveelt aan om: 

• een zo beperkt mogelijke opening te laten tussen het perron en de vloer van het 

rijtuig (zowel horizontaal als verticaal minder dan 5 cm); 

• treinstellen en rijtuigen aan te kopen waarvan het grootste gedeelte een vloer 

 heeft op gelijk niveau met een perronhoogte van 76 cm. Minstens 30 % van de 

zitplaatsen bevindt zich op dat niveau; 

• alle deuren zo uit te voeren dat ze potentieel toegankelijk zijn en al het  nieuwe 

materieel te voorzien van dynamische geregelde uitschuifbare treden om op die wijze de 

opening voor iedereen veiliger en gemakkelijker te  overschrijden te maken; 

• de specifiek voor PBM’s ontworpen rijtuigen intern met een 

 uitschuifbare/mobiele helling uit te rusten. 

Wanneer al het rollend materieel op die wijze wordt ingericht, dan zullen de kosten in ieder 

geval redelijker zijn. Het comité verwijst daarbij naar de vandaag op alle reizigersmaterieel 

geïnstalleerde automatisch sluitende deuren met vergrendeling.  

De kostprijs per stuk van specifieke voorzieningen zoals uitschuifbare treden daalt wanneer 

ze algemeen worden gebruikt, in tegenstelling tot wanneer deze tot één deur worden 

beperkt. 

Belangrijk is ook de plaats waar de trein stopt.  

Heel wat vertragingen kunnen worden vermeden wanneer de trein steeds op de exacte 

plaatst stopt. Voor PBM’s en in het bijzonder voor blinden en slechtzienden is een correct 

stoppen van de trein essentieel om de toegangsdeur van de trein te vinden. Daarvoor is het 

noodzakelijk dat er voor die reizigers waarneembare aanduidingen zijn waar de trein moet 

stopt en voor de PBM’s waar de aangepaste deuren zich bevinden. Een goede aanduiding van 

1ste, 2de klasse en andere specifieke rijtuigen helpt trouwens ook de andere reizigers vlotter 

in te stappen. Ook het gebruik van vaste treinsamenstellingen voor eenzelfde trein helpt een 

vlotte in- en uitstap, vooral tijdens de spitsuren, zeker als die steeds op dezelfde plaats stopt 

zodat gewoontereizigers weten waar de deuren zich bevinden.16 

Kortom, het is belangrijk dat bij rollend materieel met niveauvrije instap de opening tussen 

het perron en het rijtuig, het zelfstandig in of uit het rijtuig geraken voor alle PBM’s mogelijk 

maakt en dat minstens voor één rijtuig, zoals momenteel al in Zwitserland het geval is. 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Ook is een correct stoppen van de trein belangrijk voor het comfort van alle reizigers en is het bepalend  om 

vertragingen te voorkomen (reizigers moeten naar het laatste rijtuig hollen en dit zorgt ervoor dat de opstaptijd toeneemt). 
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5. PROBLEMATIEK VAN DE VERKOOPAUTOMATEN 

 

Het moet worden gezegd dat de NMBS de laatste jaren veel inspanningen heeft geleverd om 

naast de loketten en de verkoopautomaten ook andere verkoopkanalen ter beschikking te 

stellen, namelijk de NMBS-website en de NMBS-app, waar steeds meer klanten gebruik van 

maken.  

Het comité is geen tegenstander is van die bijkomende service, maar wijst op de onvolledige 

toegankelijkheid van de verkoopautomaten. Het bestaan van alternatieven voor 

loketverkoop is positief, maar het comité blijft de voorkeur geven aan toegankelijke bemande 

loketten. Bepaalde kwetsbare groepen zoals – bijvoorbeeld – personen met een 

verstandelijke handicap hebben menselijke hulp nodig bij de aankoop van een vervoerbewijs 

en kunnen dat dus niet zelfstandig via een verkoopautomaat, website of app. 

Bijkomend probleem is dat personen die de verkoopautomaten niet kunnen bedienen 

daardoor te vaak geen alternatief hebben dan een kaartje op de trein aan te kopen, en dit 

tegen het hogere boordtarief.  

Deze maatregel houdt geen rekening met de individuele behoeften van personen met een 

handicap. 

 

Als dusdanig is deze maatregel niet conform het VN-verdrag, de antidiscriminatiewet en 

Europese verordening nr. 1371/2007 betreffende de rechten en de plichten van reizigers in 

het treinverkeer, die in zijn preambule het volgende verduidelijkt: “gehandicapte personen 

en personen met beperkte mobiliteit moeten zonder extra kosten hun vervoerbewijs in de 

trein kunnen kopen”. Deze voorziet ook in de bepaling dat geen supplement mag worden 

gevraagd voor hun reservatie of biljet.  

Het argument dat je een vervoerbewijs tot 31 dagen op voorhand via diverse kanalen, 

eventueel geholpen door een derde, kunt aankopen, houdt geen rekening met de realiteit. 

Noodgevallen, veranderde plannen, geïmproviseerde reizen, beslissingen die van het weer of 

het humeur afhangen, zijn moeilijk vooraf te plannen, ook niet door PBM’s.  

 

 

Voor groepen zoals ouderen, of personen met bepaalde visuele, auditieve, intellectuele of 

motorische handicaps zou er een soepelere regeling moeten komen.17 Het is aan de overheid 

om daarvoor een oplossing te zoeken.  

De overige aanbevelingen van het comité staan in bijlage A. 

 

 

 

 

 
17 Het is hier niet de bedoeling om het boordtarief als dusdanig in vraag te stellen. Een formule met een attest kan 

bijvoorbeeld worden overwogen, vergelijkbaar met het attest tot vrijstelling van de gordelplicht. 
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6. BEGELEIDING VAN PBM’S 

 

Autonomie is belangrijk, en de infrastructuur en het materieel moeten met niveauvrije 

overgangen en een niveauvrij instap zodanig worden uitgewerkt dat de reizigers zo weinig 

mogelijk een beroep op assistentie moeten doen. Toegankelijke verkoopautomaten en 

loketten vullen de toegankelijke infrastructuur aan. Daarnaast blijft menselijke assistentie 

echter zeer belangrijk en noodzakelijk. 

 

De NMBS voorziet assistentie voor alle PBM’s. Deze assistentie kan binnen de 24 uur voor 

vertrek en aankomst in 131 stations worden aangevraagd; en binnen de 3 uur voor 41 van 

die stations, maar dan wel voor rechtstreekse reizen (zonder overstap) tussen 2 van die 41 

stations en enkel telefonisch (wat niet mogelijk is voor personen met een dubbelzintuiglijke 

handicap). Het is in de praktijk niet altijd mogelijk om als PBM de eerste of laatste trein te 

nemen. Aansluitingen zijn mogelijk door 24 uur op voorhand te reserveren, maar de PBM 

moet wel minstens 15’ overstaptijd voorzien.  

Vanuit 17 andere stations kan men via de 24-uursprocedure met de taxi naar één van de 

114 stations.  

Voor verplaatsingen naar het buitenland moet de aanvraag minstens 48 uur op voorhand te 

gebeuren. De PBM moet zich de dag van de aangevraagde en bevestigde verplaatsing 

minstens 20’ (30’ voor het buitenland) op voorhand op het ontmoetingspunt aanbieden. 

 

Het comité erkent en apprecieert de inspanningen van de NMBS en vooral het feit dat de lijst 

van de betrokken stations groter is geworden, maar stelt vast dat er toch nog ruimte voor 

verbetering is. De overige aanbevelingen van het comité staan in bijlage A. 

 

7. SLOTBESCHOUWINGEN 

 

7.1. Revalor18 

 

De NMBS past uniforme toegankelijkheidsnormen toe voor de inrichting van de stations, 

rekening houdend met nationale en Europese wetgeving. De daarbij gebruikte 

normenbundel Revalor werd in 2009 herzien, en dit in uitgebreid overleg met onder andere 

de NHRPH. 

In 2017 werd er een nieuwe versie uitgewerkt, die in tegenstelling tot de eerste keer niet aan 

een technische werkgroep van deskundigen werd voorgelegd.  

 

 

 

 
18 REVALOR is de naam van de normenbundel van de NMBS. Deze vormt de leidraad voor de ontwerpers  van de 

reizigersomgevingen, zoals perrons, onderdoorgangen, stationsgebouwen en stationsomgeving. 
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Het comité dringt erop aan dat er voor dergelijke belangrijke technische handleidingen bij 

iedere revisie steeds een deskundigenwerkgroep wordt geraadpleegd, en dat de 

adviesverlenende instanties over voldoende tijd zouden beschikken om een grondig advies te 

kunnen uitbrengen. 

 

7.2. Uitvoeringsplan “toegankelijkheid” 

De Europese regelgeving legt de Belgische overheid op om een “nationaal uitvoeringsplan” 

op te stellen betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem voor personen met 

een handicap en personen met beperkte mobiliteit (TSI PBM). 

Het is dan ook erg belangrijk dat er bij de opmaak van het nationaal uitvoeringsplan wordt 

vertrokken van universele toegankelijkheid, zonder de toegankelijkheid steeds of te vaak, 

zoals nu gebeurt, afhankelijk te maken van verkoopautomaten, assistentie, hulpmiddelen, 

aanwezigheid van personeel in de stations. 

Het nationaal uitvoeringsplan zou in samenwerking met alle betrokken overheden moeten 

worden opgesteld. Bij de opmaak daarvan is het ten zeerste aangewezen om de bestaande 

deskundigheid via werkgroepen te betrekken.  

 

 

Dat betreft in de eerste plaats de deskundigheid die aanwezig is binnen de Nationale Hoge 

Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), maar ook binnen UNIA19, de ombudsdienst 

en de treingebruikers zoals deze die onder meer via het Raadgevend Comité van de 

Treinreizigers vertegenwoordigd zijn.  

De doelstellingen die de overheid zich in het uitvoeringsplan oplegt, blijven bovendien te 

vaag en te weinig concreet. Het comité beveelt aan dit uitvoeringsplan verder uit te werken 

en het te toetsen aan volgende SMART-principes: 

• Specifiek: concreet en specifiek, niet vaag en betrekking hebbend op 

 toegankelijkheid; 

• Meetbaar: meetbare doelstellingen formuleren; 

• Acceptabel: niet voor 1 reiziger per jaar en acceptabel voor de gebruikers en  de 

uitvoerders; 

• Realistisch en realiseerbaar: niet alles tegelijk; 

• Tijdsgebonden (bijvoorbeeld met innovaties mee, bij renovaties). 

 

Wat volgens het comité in geen geval acceptabel is, is melden dat de doelstellingen onder 

voorbehoud van de beschikbare financiële middelen zijn geformuleerd. Dat gaat voorbij aan 

de bedoeling van het uitvoeringsplan zoals opgelegd door de Europese autoriteiten.  

 

 

 
19  Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert en 

 interfederaal bevoegd is (https://www.unia.be/). 

https://www.unia.be/
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Het is aangewezen om aansluitend op dit uitvoeringsplan een actieplan te laten opstellen 

door de NMBS en door Infrabel met de berekening van de budgettaire impact. De overheid 

moet deze kosten voor de toegankelijkheid grotendeels cofinancieren, de nodige middelen 

budgetteren en in een meerjareninvesteringsplan opnemen. In die actieplannen moeten 

tevens een budget voor bijkomende toegankelijkheidsstudies worden voorzien.20 

 

8. BESLUIT 

 

Universele toegankelijkheid betekent ervoor zorgen dat een maximum aantal reizigers vlot 

en zelfstandig, ook met fysieke hulpmiddelen zoals rolstoelen of rollators, de trein kan 

nemen. De gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt toe, en daarmee ook het aantal 

personen dat zich moeilijk kan verplaatsen.  

 

Met een niveauvrije instap kunnen het in- en uitstappen gemakkelijker verlopen dan met 

verhoogde smalle toegangsdeuren.  

Ook fietsen en de ondertussen aan belang winnende zwaardere elektrische fietsen kunnen 

dan veel gemakkelijker mee, wat van belang is voor een duurzamere mobiliteit. Ten slotte 

draagt een niveauvrije instap ook bij aan een grotere veiligheid (verminderd risico op vallen 

bij het in- en uitstappen) en aan een grotere stiptheid. 

 

Universele toegankelijkheid houdt in dat zodra een reiziger/PBM aankomt, er geen fysieke 

obstakels zoals trappen, stoepranden, een te grote (horizontale of verticale) opening, of een 

bodem die te onregelmatig is waardoor hij begeleiding moet vragen, mag tegenkomen. Dit is 

momenteel nog te vaak het geval. De NMBS lijkt de toegankelijkheid al te vaak enkel via 

begeleiding te willen bevorderen.  

Een SMART-uitvoeringsplan van de bevoegde autoriteit en een duidelijk actieplan van de 

NMBS en Infrabel zijn noodzakelijk om op lange termijn de toegankelijkheid te verbeteren. 

Het comité beveelt de overheid aan om in de beheerscontracten van beide ondernemingen 

het streven naar universele toegankelijkheid en de niveauvrije instap op te nemen, samen 

met de verplichting een uitvoeringsplan op te stellen. 

Het comité vraagt dus aan de NMBS en aan Infrabel om ervoor te zorgen dat in ieder bestek 

en bij elke voorlopige oplevering van rollend materieel en van infrastructuur de 

toegankelijkheid van het rollend materieel en van de infrastructuur wordt gegarandeerd en 

gecontroleerd, met inbegrip van de niveauvrije instap tussen beide: universele 

toegankelijkheid moet een vanzelfsprekende en gegarandeerde realiteit worden. 

 

 
20  Voorgestelde studies: 

 als in Antwerpen-Zuid richting Berchem een tweede toegang wordt gemaakt, kan men het station zonder dure en 
storingsgevoelige liften toegankelijk maken via hellende vlakken. Bovendien zal zo’n tweede toegang door veel 
reizigers worden gewaardeerd; 

 een voor de reizigers handige oplossing beogen, namelijk een beveiligde niveauvrije overweg zoals in Zele of zoals we 
die vaak in Nederland vinden. 
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Ten slotte moet de overheid voldoende specifieke kredieten voorzien. De kosten voor een 

algemene toegankelijkheid mogen niet ten laste komen van de operationele budgetten en de 

normaal te voorziene investeringskredieten. Die overheden mogen zich ook niet wegsteken 

achter “algemene budgettaire beperkingen” om er te weinig aan te doen. 

 

 

Bijlagen: 

 

A - Aanbevelingen  

B - Wagenpark na de komst van de M7 (met PBM- en fietsinformatie) 

C - Voorbeelden van mogelijke beveiligingen bij overpaden voor voetgangers, fietsers en 

PBM’s 
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Bijlage A: Aanbevelingen 
 
 
 

ADVIES 18/02 

De reiziger centraal in de langetermijnvisie voor mobiliteit - tweede bijdrage: 

Toegankelijkheid Stations en Treinen 

Bijlage A - Aanbevelingen 

 
Infrastructuur 

1.1. De weg naar de halte 
1.1.1. Veiligheid  

 
 

• Voor de veiligheid in de halteomgeving is in principe een zone 30 of een 
autoluwe zone belangrijk (overleg NMBS, Infrabel, gebruikers, gemeenten en/of 
wegbeheerders, ...). De toegangswegen voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer 
en auto’s zijn bij voorkeur gescheiden. Waar de wegen elkaar kruisen, is er een 
beveiliging (markering, versmalling, kleuronderscheid op het wegdek) en zebrapaden 
beveiligen de voetgangersoversteekplaatsen. De veiligheidssignalisatie is ook uniform 
inzake contrasten (tussen licht en donker en/of tactiele contrasten) pictogrammen en 
geleiding voor blinde en slechtziende personen. Bij voorkeur wordt er hiervoor een 
veiligheidsauditor ingeschakeld.  

• Trappen moeten van podotactiele aanpassingen, markeerstrips en leuningen 
worden voorzien zodat er voor blinden en slechtzienden voldoende comfort en 
veiligheid wordt geboden. Verzakte treden moeten snel worden hersteld.  

• Netheid en betreedbaarheid: toegangen moeten zuiver en obstakelvrij 
worden gehouden; dat is belangrijk voor alle reizigers. Sensibiliseringscampagnes 
door de NMBS en de overheden kunnen eveneens tot een grotere netheid aanzetten. 

• Looproutes en tunnels moeten degelijk zijn verlicht over het volledige traject 
en in scherpe of dode hoeken uitgerust met spiegels. Er mogen geen struiken of 
bomen staan die het zicht hinderen en de beplanting mag niet over de 
toegangsroutes groeien. Om te vermijden dat lange kale wanden in 
onderdoorgangen doelwit worden van graffiti, kan men op die wanden kunstwerken 
en posters met toeristische informatie aanbrengen. 

• Bovenop dit alles is het belangrijk dat de informatievoorzieningen en de 
bereikbaarheid van de halte zo georganiseerd zijn dat de reiziger zich intuïtief naar 
het perron kan begeven en geen gevaarlijke kortere routes neemt (bijvoorbeeld over 
de sporen). Dit impliceert dat alle perrons bereikbaar zijn zonder (te) grote 
omwegen. 
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• Belangrijk is dat in verband met visuele contrasten van perronboorden, advies 
nr. 2017/02 van de NHRPH21 wordt gevolgd. Podotactiele materialen moeten verder 
minimaal voldoen aan de voorschriften uit de ISO 23599/2012 en de geldende 
regionale wettelijke voorschriften voor wat betreft de technische specificaties. 

 

1.1.2. Toegankelijkheid 
 

• Voor voetgangers moet de kortste weg worden voorzien, zo niet zoeken ze toch 
sluiproutes of – erger nog – steken ze de sporen over. Op de looplijnen liggen geen 
hindernissen zoals boordstenen, beplanting en parkeervakken.  

• Deze routes hebben een obstakelvrije breedte van minstens 1,50 meter en een vrije 
hoogte van minstens 2,10 meter. Soms moet die minimumbreedte meer bedragen, wanneer 
er vaak veel personen tezelfdertijd moeten passeren.  

• De looproutes zijn voorzien van geleidelijnen of leuningen, van verlichting (met 
voldoende verlichtingspunten en een kwalitatieve helderheid) en van een toegankelijke 
bewegwijzering voor blinde en slechtziende personen. 

• Treden, oneffenheden, steile hellingen, scherpe bochten en smalle doorgangen 
worden zoveel mogelijk vermeden. Naast het voorzien van trappen zijn hellingen22 te 
verkiezen boven roltrappen of liften. 

• Goed omgrijpbare leuningen bieden een houvast naast hellingen of trappen. Deze 
moeten op bordessen horizontaal doorlopen en vanaf de eerste en laatste trapneus op 
40 cm horizontaal doorlopen en bij begin en einde afgebogen zijn naar de vloer of de 
trapwand en voorzien zijn van aanduidingen in braille en in reliëf.  

• Langs de trappen worden fietsgoten voorzien; deze zijn niet te breed zodat ze geen 
obstakel voor blinden vormen. Ook mogen deze goten niet te dicht bij de leuning liggen 
omdat ze dan onbruikbaar worden voor fietsers. Het profiel van de fietsgoot mag niet boven 
het oppervlak van de bovenste trede uit steken. Dergelijke fietsgoten zijn ook nodig wanneer 
liften defect zijn. 

• De op- en aantrede van trappen moeten in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften zijn.  

• Gebruik van slipvrije ondergronden voor hellingen, vloeren, perrons (ook bij glas). 

• Bij werken moeten tijdelijke constructies gelijkwaardig zijn aan de definitieve. Ze 
mogen de toegankelijkheid niet aantasten. Op deze tijdelijke constructies moet het 
(wettelijk verplichte) vermelde contact ook de langs deze weg gemelde problemen in 
verband met de toegankelijkheid kunnen behandelen of doorverwijzen naar de bevoegde 
persoon of dienst. 

 

 
21  NHRPH: Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (http://ph.belgium.be/nl/) 
22  Opgelet, ook hellingen moeten aangepast zijn. Een slecht uitgevoerde of te lange helling kan voor  personen die 

slecht te been zijn (bv. gebruikers van rollator, krukken, steunstok, …) ontoegankelijk zijn. 

http://ph.belgium.be/nl/


47 
 

Raadgevend Comité van de Treinrezigers    10 oktober 2019 
 

 

1.1.3. Comfort 
 

• Voor de aanleg van de aanvoerroutes, bushalten en parkeerplaatsen geldt het STOP-
principe (prioriteit in volgorde van Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Privé-vervoer). Zo 
ligt de bushalte dichter bij de perrons dan de autoparking en hebben fietsenstallingen 
voorrang op autoparkeerplaatsen, zowel qua ligging als qua aantal. Er zijn voldoende 
overdekte en verlichte fietsenstallingen. 

• De aangeduide parkeerplaatsen voor personen met een handicap liggen het dichtst 
bij toegang naar de perrons. 

• Verhoogde busperrons bieden een degelijk wachtcomfort met beschutting, bankjes 
en verlichting. Vooraleer een halte in te richten is overleg met de gebruikers en stakeholders 
noodzakelijk. 

• Waar mogelijk bestaan er meerdere toegangen tot de halte om omwegen te 
beperken. De looproutes zijn kort en intuïtief om sluipwegen te vermijden. Idealiter is de 
looproute van de straat of de bushalte naar de perrons overdekt. 

• Een niveauvrije beveiligde overweg met slagbomen23 laat toe om vlot naar het 
tegenoverliggend perron te gaan en vermijdt een dure en moeilijk toegankelijke 
onderdoorgang of brug, zoals recent in Temse geïnstalleerd. Langs de looproutes en aan de 
haltes staan vuilnisbakken; de parkeerautomaat bevindt zich langs de drukste looproute. 

 

1.1.4. Informatie 
 

• De ligging van de treinhalte staat correct aangeduid op de plaatselijke 
omgevingsplannen. Deze omgevingsplannen zijn ook downloadbaar op het internet 
en dezelfde informatie moet terug te vinden zijn in informatiefolders en (digitale) 
reisplanners, inclusief alle voorzieningen zoals aanwezigheid van liften, hellingen, 
met vermelding of ze aangepast zijn voor PBM’s. Ook moet expliciet worden gemeld 
wanneer een halte over perrons in een bocht beschikt, omdat daar de 
toegankelijkheid extra beperkt is door de grotere afstand tussen de deur van de 
rijtuigen en de perronboord. Voor alle officieel toegankelijke stations moet op 
termijn realtime via websites en apps worden gemeld welke liften en roltrappen 
defect zijn. 

• De naam van de nabije tram- of bushalte stemt daarbij overeen met de naam 
van de treinhalte. 

 

 

 

 

 
23  Zie bijlage D. 
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• In overleg met de wegbeheerders is er een consequente en uniforme 
bewegwijzering naar de halte. Zo nodig staan er afzonderlijke wegwijzers voor 
autobestuurders, fietsers en voetgangers. De “kiss-and-ride”-zones worden 
aangeduid, en ook de plaatsen voor autodelen of laadpunten voor elektrische 
wagens zijn gemakkelijk te vinden. Aan de haltetoegangen staat een “totem” met 
het treinsymbool.  

 Bij de bewegwijzering worden de internationaal erkende symbolen gebruikt.  

• Bussen en trams staan zo mogelijk met de voorkant naar de treinhalte gericht. 
Indien dat niet mogelijk is, moeten de bestemmingsfilms van de zijkant van de 
bussen en trams zichtbaar zijn vanuit de richting van het station. 

 

1.2. De uitrusting van de halte 
 

1.2.1.  Veiligheid 
 

• De perrons moeten minstens 3 meter breed zijn (1,5 meter vanaf de wand van een 
wachthuisje), zonder obstakels zoals palen, hekken of bomen. 

• De palen voor dienstregeling, verlichting en bovenleiding moeten buiten de 
looplijnen staan. 

• De perronboord moet duidelijk en uniform worden aangeduid en er loopt een 
uniforme en duidelijk zichtbare waarschuwingsstrook met noppen (van 60 cm en niet van 
40 cm zoals nu het geval is) parallel aan de perronrand voor blinden en slechtzienden. Het 
oppervlak van de noppentegels moet gelijk liggen met het oppervlak van de aangrenzende 
bestrating; de noppen steken 4,5 tot 5,5 mm boven het oppervlak uit. De opening tussen 
perron en treininstap moet beperkt blijven, ook wanneer het perron in een bocht ligt.  

• De noppenboorden en leuningen moeten in een kleur die contrasteert met de 
aangrenzende bestrating zijn uitgevoerd (zie aanbevelingen NHRPH). 

• Het nummer van de alarmcentrale moet duidelijk worden vermeld. 

• Bij gebruik van relingen (= wettelijk niet toegestaan!) moeten deze op een hoogte 
tussen 0 en 10 cm van een extra horizontale buis worden voorzien, zodat personen die 
gebruik maken van een witte stok de reling beter kunnen waarnemen. 

 

1.2.2. Toegankelijkheid 
 

• België heeft nog steeds drie perronhoogtes (28, 56 en 76 cm). Er moet versneld werk 
worden gemaakt van de bouw van hoge perrons op de standaardhoogte van 76 cm. 

• De perrons zijn effen en verhard, bij voorkeur met asfalt, zo niet met beton24 of 
desnoods met straattegels en met een goede afvoer van (regen)water. Dolomiet of kasseien 

 

 
24  Waar nodig inspringingen voorzien voor het gebruik van verende rubbertegels, noppen- en/of  ribbeltegels. 



49 
 

Raadgevend Comité van de Treinrezigers    10 oktober 2019 
 

(alle gladde oppervlakten) zijn uitgesloten als bedekking.  

• Het aangewend materiaal moet ijsvrij worden gehouden.  

Verzakkingen of kuilen worden voorkomen en als die toch ontstaan, moeten ze onmiddellijk 
worden weggewerkt. 

• Treinhalten worden waar mogelijk voorzien van hellingen of liften indien er geen 
toegangsweg zonder trappen bestaat.  

Deze voorzieningen moeten door een rolstoelreiziger of reizigers met fietsen of 

elektrische fietsen zelfstandig kunnen worden gebruikt. 

 

1.2.3. Comfort 
 

• Het comfort van elke treinhalte beantwoordt aan duidelijke en uniforme 
basisnormen. Zo bedraagt het minimaal aantal zitjes minstens 12 per perron. Per perron 
bestaat er minstens één gesloten wachtruimte met verlichting. Deze wachtruimten moeten 
gedeeltelijk over glazen wanden beschikken (inkijk, onder meer voor de veiligheid), goed 
verlucht zijn en bescherming bieden tegen regen, koude wind en zon. Deze wachtruimten 
moeten eveneens voorzien zijn van zitplaatsen die ook geschikt zijn voor PBM’s. Personen 
met een rolstoel of een kinderwagen moeten eveneens beschutting in deze wachtruimten 
kunnen vinden. De grootte van en het aantal wachtruimten per perron moeten naargelang 
het aantal instappende reizigers worden aangepast. Vanaf gemiddeld 500 instappende 
reizigers per dag worden 12 bijkomende overdekte zitplaatsen voorzien, waarvan minimum 
6 in de vorm van klassieke zitjes en de andere als “leunsteunen”. 

• De perrons moeten bijkomend worden uitgerust met luifels, waarvan het aantal 
afhankelijk is van het aantal instappende reizigers. Deze luifels bieden voldoende 
bescherming tegen regen, koude, wind en zon. Bij de grote stations kan men overgaan tot 
een overkapping van het geheel van de sporen, waarbij wel maatregelen moeten worden 
genomen om tochtgaten te vermijden. 

• De NMBS gebruikt zoveel mogelijk onderhoudsvriendelijke materialen die niet 
uitnodigen tot vandalisme. Gladde wanden worden voorzien van een graffitiwerende coating 
of bedekking: liever groene bermen dan betonnen muren. Het volledige perron moet 
voorzien zijn van voldoende verlichting, egaal gespreid over de volledige oppervlakte van het 
perron. Overal waar een reiziger in of uit de trein stapt, moet er voldoende verlichting zijn, 
met kwaliteitsvolle helderheid. 

• Perrons en toegangen worden goed onderhouden en proper gehouden (werkt 
veiligheid in de hand). 

• Dicht bij het spoor staan voor de reiziger waarneembare aanduidingen waar de trein 
moet stoppen. Op lange perrons staat aangeduid waar de (korte) trein stopt. Heel wat 
vertragingen kunnen worden vermeden wanneer de trein op de exacte plaatst stopt; voor 
PBM’s en in het bijzonder voor blinden en slechtzienden is een correct stoppen van de trein 
essentieel om de toegangsdeur van de trein te vinden. 

• De kaartjesautomaten staan aan de toegang van de bediende perrons en zijn zonder 
omweg te bereiken.  
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Het aantal verkoopautomaten is aangepast aan het aantal reizigers dat er gebruik van 

maakt, met minstens 2 per halte. Indien de halte bestaat uit 2 perrons gescheiden door een 

bewaakte overweg moeten op beide perrons verkoopautomaten worden geplaatst. De 

kaartjesautomaat en de ruimte ervoor zijn overkapt tegen zon (verblinding) en regen. 

• Om de overlast voor andere reizigers beperkt te houden, wordt roken overal 
verboden tenzij op die plaatsen waar het expliciet is voorzien. Ook al is het niet wettelijk 
verplicht, toch kunnen rookverbodsbordjes worden aangebracht op plaatsen waar 
veelvuldige inbreuken worden vastgesteld. 

 

1.2.4. Informatie 
 

• Het is belangrijk dat de interfaces naar informatie over de verscheidene dragers heen 
(website, apps, verkoopautomaten) zoveel mogelijk eenzelfde aanpak en indeling vertonen. 
Dat verhoogt de toegankelijkheid van die informatie. 

• Alle voorzieningen die de toegankelijkheid bevorderen of hinderen, worden bij de 
halte-informatie op de website en in de apps vermeld. Storingen aan roltrappen, liften en 
andere voor de toegankelijkheid belangrijke inrichtingen worden op website en in de apps in 
realtime gemeld. 

• Eén of meer informatieborden met de dienstregeling en werfinfo zijn te vinden op 
centrale plaatsen langs de looplijnen en bij elke toegang. De bestaande “trommels” moeten 
worden vervangen door normale infoborden met een duidelijk onderscheid tussen de 
dienstregeling op werkdagen en die op weekend/feestdagen. Deze infoborden staan op een 
hoogte waarop ze kunnen worden gelezen door personen met een rolstoel of door personen 
met een klein gestalte, en staan in een duidelijk leesbaar en groot lettertype in een hoog 
contrast25. Er staan geen obstakels of zitbanken voor de infoborden, die ook degelijk verlicht 
zijn en makkelijk kunnen worden gereinigd. Bij gebruik van glas of plexiglas moeten 
condensatie-vermijdende maatregelen worden genomen. De informatieborden staan bij 
voorkeur tegen vaste delen (muren, wanden) van het station of de treinhalte. 

• Een omgevingsplan met aanduiding van het aansluitend openbaar vervoer en 
parkings wordt aan elke perrontoegang aangebracht.  

 

Op het perron staat de richting van de uitgang(en) aangeduid; wanneer er meerdere 

zijn, dan wordt de straatnaam of de overeenkomstige locatie erbij vermeld. 

• Elke halte heeft voldoende haltenaamborden, die vanaf elke plaats in de trein te 
lezen zijn (schuine opstelling) en bij duisternis goed verlicht zijn. De naam van de halte moet 
tevens op de rand van de perrons en hoog genoeg worden aangebracht ten behoeve van de 
reizigers die in dubbeldekstreinen zitten. 
  

 

 
25  De huidige gele affiches zijn hiertoe al een hele verbetering. 
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• Er hangen luidsprekers op elk perron. Idealiter komt er een geïntegreerde informatie- 
en betaalkiosk met verkoopautomaat, een scherm voor realtime-informatie, een drukknop 
voor auditieve treineninfo en een vermelding van het nummer van de alarmcentrale.  
Zo niet staan er minstens 1 verkoopautomaat en 1 infoscherm per bediend perron, en dit 
onder een kap tegen zon en regen. De perrons zijn logisch genummerd en de normale 
bestemming van de treinen staat aangeduid. De drukknop voor auditieve informatie moet in 
een duidelijk contrast zijn en wordt aangegeven door een geleidelijn (ribbels) in combinatie 
met een oriëntatievierkant (verende tegels). 

• Op de perrons van alle haltes worden realtimeschermen en treinaanwijzers 
aangebracht. De plaatsing van dergelijke schermen is prioritair bij haltes waar aan eenzelfde 
perron treinen in verschillende richtingen vertrekken en het risico op verwarring reëel is. In 
dit verband pleiten we voor de keuze voor gestandaardiseerde flatscreens die de nodige 
flexibiliteit bieden om op een overzichtelijke manier de tussenhaltes van treinen weer te 
geven, maar waarop ook storingsinformatie kan worden weergegeven. 

• Aan de kleinere haltes kunnen kleine matrixschermen met wisselende tekst (die 
enige tijd stilstaat) worden geplaatst om de volgende trein aan te kondigen en om storingen 
te melden. Een normaal scherm blijft evenwel het na te streven doel, aangezien de kleinere 
matrixschermen niet door iedereen kunnen worden gelezen. 

• De functies van de schermen en de auditieve informatie kunnen eventueel in de 
verkoopautomaten worden geïntegreerd. 

• Er moet informatie over het aansluitende openbaar vervoer te vinden zijn. Op zijn 
minst in de knooppuntenstations worden infoschermen met vertrekuren en haltenummers 
geplaatst en met realtime-informatie en bevestiging van aansluitingen. 
 

 

1.3. Bijkomende bepalingen voor grote stations 
 

Naast wat reeds vermeld is onder punt 1.2 “De uitrusting van de halte” zijn er in grote 

stations en knooppuntenstations bijkomende voorzieningen, zoals loketten, wachtruimten, 

enz. noodzakelijk. Ook deze moeten toegankelijk zijn.  

1.3.1. Loketten - wachtruimten 
 

Er is minstens één loket dat toegankelijk is voor PBM’s, in het bijzonder voor personen met 

een rolstoel. De weg naar de loketten wordt vanaf de ingang aangeduid met de vereiste 

podotactiele aanwijzingen die aansluiten op de buiten aanwezige podotactiele geleidingen.  

 

  



52 
 

Raadgevend Comité van de Treinrezigers    10 oktober 2019 
 

• Grote informatieborden in de inkomhal. 

• Aanvullende infoschermen. 

• Minstens één dienstregelingsscherm op ooghoogte (zoals voorgeschreven in de EU-
verordening TSI PBM). 

• Voldoende zitplaatsen. 

• Verwarmde wachtruimte, die toegankelijk is vanaf 20’ vóór de eerste trein tot 
minimum 10’ na het vertrek van de laatste trein. Camerabewaking is wenselijk. 

• Proper (!) sanitair. 

• Bemande informatiepunten in de grootste stations (zoals in Brussel-Zuid). 

• Gratis wifi of ten minste gratis toegang tot de realtime-informatie via de website of 
de apps van de NMBS. Die informatie is zeer belangrijk, vooral voor personen met een 
zintuiglijke handicap.  

 

1.3.2. Inrichting perrons  
 

• Aan het aantal instappende reizigers aangepaste luifels en/of overkappingen. 

• Aankondigingsborden (kenmerken zie 1.2.4) aan ieder bediend spoor met vermelding 
van vertragingen, storingen en tussenliggende haltes van de aangekondigde treinen. 

• Zitplaatsen op alle perrons, in de wachtruimten en in de wachthuisjes op de perrons. 

• Een algemeen rookverbod in stations, op perrons, ... Desgewenst kunnen aparte 
rokersruimten worden voorzien. 
 

1.4. Multimodaliteit 
 

1.4.1. Aansluitingen 
 

De overstaptijden tussen de treinen en tussen de verschillende vormen van openbaar 

vervoer zijn berekend op de reële fysische kenmerken van de aanwezige infrastructuur. Dat 

betekent onder meer dat de reële afstanden en obstakels bepalen welke tijdsduur nodig is 

om een aansluiting tussen twee vervoersmiddelen te kunnen halen. Deze tijden moeten ook 

in de reisplanner worden verwerkt (voorbeeld: Oostenrijk). De aansluitingen moeten ook 

haalbaar zijn voor personen met een handicap! 

1.4.2. Parkeerbeleid en fietsenstallingen 
 

Het programma voor de vernieuwing van fietsenstallingen moet worden voortgezet, 

inclusief de mogelijkheid tot opladen van elektrische fietsen, en de ruimte voor fietskarren. 

In dit verband herinneren we u eraan dat op één autoparkeerplaats tot 12 fietsen kunnen 

worden geplaatst. Minstens in de grootste stations zijn er bewaakte en onbewaakte 

stallingen nodig voor elektrische fietsen en bakfietsen. 

Te onderzoeken:  

Parkeerplaatsen bij kleinere haltes bieden het voordeel dat de reiziger zo dicht mogelijk bij 

zijn huis op de trein kan stappen en dat de druk op de reeds overbelaste stedelijke centra, 

waar de auto met tram en bus concurreert om de schaarse ruimte, wordt verlicht.  



53 
 

Raadgevend Comité van de Treinrezigers    10 oktober 2019 
 

Om die reden is het verdedigbaar bij kleine haltes26 gratis parkeerplaatsen aan te bieden, 

mits gekoppeld aan een verplaatsing met de trein.  

 

Parkeren bij de grote stations moet betalend zijn, of gekoppeld zijn aan het abonnement. 

Duurzame modi blijven veel geschikter om het voor- en natransport naar grote stations te 

verzekeren.  

 

Het aanzuigen van autoverkeer naar deze stations belemmert een vlotte doorstroming van 

het stads- en streekvervoer en verhoogt de verkeersonveiligheid. samenwerking met de 

gemeenten is noodzakelijk, zo niet staan de auto’s in de omringende straten. 

 

1.4.3. Deelfietsen en -auto’s 
 

Zowel in het voor- als het natransport van het openbaar vervoer (ov) spelen fietsen een 

belangrijke rol. De aanwezigheid van een deelfietsensysteem verhoogt de aantrekkelijkheid 

van het openbaar vervoer en geeft een noodzakelijke aanvulling.  

In Brussel, Parijs, Lyon, Londen en Barcelona hebben meer dan 50 % van de personen die 

een deelfiets gebruiken eerst van het openbaar vervoer gebruikgemaakt (en in Brussel en 

London zelfs meer dan 60 %)27.  

De link tussen deelfietsen en het ov is erg concreet omdat het grootste deel van de personen 

die een deelfiets gebruiken eerst van het openbaar vervoer gebruikmaakten. 

De Blue-bike-deelfietsen kunnen slechts een deel van deze rol vervullen en zijn vooral nuttig 

om locaties zonder inruilstations te bereiken. In kleine steden zal de Blue-bike een 

prominentere rol moeten vervullen. Met de Blue-bike geraak je snel en flexibel op alle 

bestemmingen.  

In kleine steden zou steeds een Blue-bike beschikbaar moeten zijn (nu in 53 stations; in 

Wallonië slechts in drie steden: Luik, Namen en Bergen), vooral in gebieden waar het 

bus/tramvervoer beperkt of niet aanwezig is. Vooral in die steden vormt Blue-bike een 

belangrijke en essentiële aanvulling. Blue-bike kan een essentiële rol spelen in het afleggen 

van de “laatste kilometer”. Dit geldt ook voor stations die belangrijke haltes vormen voor 

ziekenhuizen/ondernemingen, evenementen, sport en recreatie, enz. en ook in steden met 

een doeltreffend openbaar vervoer, maar waar niet alle plaatsen goed bereikbaar zijn met 

deze vervoerswijze.  

Voor sommige steden zouden elektrische Blue-bikes de oplossing kunnen zijn. 

 

 
26  Een beheer van die parkings is noodzakelijk om te beletten dat diegenen die niet gebruikmaken van het 

 openbaar vervoer te veel plaatsen zouden innemen. 
27  Studie van publieke fijnmazige fietsdeelsystemen in de Vlaamse centrumsteden 

 (http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Bijlagen/Onderzoek_Fietsdeelsystemen_centrumsteden.pdf) 

http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Bijlagen/Onderzoek_Fietsdeelsystemen_centrumsteden.pdf
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Deelfietsen (ook Blue-bikes) moeten vlot bereikbaar zijn vanaf de perrons. In de stations van 

steden met stedelijke deelfietsen moeten voldoende in- en uitgangen worden voorzien. Ook 

de reclame voor deelfietsen is belangrijk. In de toekomst moeten deze diensten deel 

uitmaken van “one ticket for all” inclusief reservatie. 

Maar op dit ogenblik zijn er te weinig investeringen voor een versterking van het Blue-bike-

systeem. De overheid en de NMBS moeten daar dringend een tandje hoger schakelen, want 

op sommige plaatsen zijn er op regelmatig geen beschikbare fietsen meer deelauto’s 

vormen een tweede belangrijk element in het voor- en natransport.  

In de mate dat het aanvullend vervoer per bus/tram/taxi dit voor- en natransport noch in tijd 

noch in ruimte kan invullen, kunnen deelauto’s deze rol vervullen. Deelvoertuigen moeten 

duidelijk zichtbaar aan in/uitgangen van het station worden geplaatst;  

Laadpunten voor elektrische deelvoertuigen moeten worden voorzien.  

Deze deelvoertuigen worden prioritair gekoppeld aan een abonnement voor het openbaar 

vervoer (one ticket for all). Naarmate zelfrijdende voertuigen worden ontwikkeld, kunnen 

deze aan personen met beperkte mobiliteit worden aangepast. 

 

Rollend materieel 

 
1.5. Minimale vereisten voor het toekomstige materieel  

(zie tevens ons advies M7) 

• PBM’s moeten (al dan niet samen met een begeleider) plaats kunnen nemen 
in een volwaardige afdeling die in iedere klasse beschikbaar is. 

• Onder een voldoende aantal zitbanken moet er plaats zijn voor 
geleidehonden en kleinere bagage, en tussen de rugleuningen van de zetels moet er 
plaats zijn voor vouwfietsen en grote rolkoffers. 

• Voor de reiziger zelfstandig toegankelijk met fiets, kinderwagen, rolstoel (met 
eigen begeleider of zelfs alleen, met de in de trein voorziene hulpmiddelen, zoals in 
sommige buitenlandse voorbeelden).  
 

In het bijzonder moeten rolstoelreizigers in staat zijn zelfstandig in en uit te stappen 

en dat in de stations die volledig toegankelijk zijn. Voldoende plaatsen voorzien. 

• Zoveel mogelijk brede deuren met niveauvrije instap waarvan meer dan één 
deur volledig aan rolstoelreizigers is aangepast. 

• Rolstoeltoegankelijk toilet (minimaal 2 bij langere treinstellen), tevens 
geschikt om onder meer baby’s te verzorgen. 

• Voldoende bagageruimte, waarvan een gedeelte waarvoor niet moet worden 
getild, ook al moeten hiervoor zitplaatsen worden geschrapt. In de praktijk worden, 
vooral op de treinen van en naar luchthavens, al te vaak meer zitplaatsen ingenomen 
door grote bagagestukken die dan nog dikwijls de middengang hinderen. 

• Een assistentieknop op plaatsen voor reizigers, en lager geplaatst voor 
rolstoelgebruikers. 
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• Alle buitendeuren in contrasterende kleuren + knoppen (om de deuren te 
openen) in contrast met de achtergrond. De PBM-buitendeuren worden aangeduid 
met een aangepast logo. 

• Ingebouwde ringleiding voor de omroepsystemen. 

• Geen (gladde) vloerplank met knik zoals in de M6. 

• Bij toekomstig materieel bredere binnendeuren voorzien. 
 
 

1.6. Begeleidende maatregelen 
 

• De capaciteit van de Noord-Zuidverbindingstunnel in de spits wordt mee bepaald 
door de tijd die in- en uitstappers in Brussel-Centraal nodig hebben. Moet dat niet eerst 
worden verbeterd, vooraleer dure technische oplossingen te installeren? 

Bv. geen materieel met smalle deuren meer in de N-Z-tunnel, beter aanduiden van de 

treinlengte en de plaats aan het perron waar de trein stopt28, geen twee of drie 

eersteklasrijtuigen achter elkaar, optimale hoogte tussen de treinvloer en het perron, 

enz. 

• Er moet een oplossing komen voor het probleem dat ontstaat wanneer een blinde of 
slechtziende reiziger wordt geconfronteerd met een deur die automatisch sluit, ook al 
vertrekt de nog trein niet onmiddellijk (Desiro-treinstellen bijvoorbeeld). 

• Overige belangrijke elementen: een performante uniforme vertrekprocedure (cf. 
Zwitserland – waarom niet dezelfde in Europa); een performante perronorganisatie (de 
reizigers vooraf inlichten over waar welk soort rijtuig stopt); logische looproutes naar, tussen 
en op de perrons; en de trein die op de juiste plaats stopt zodat de looproutes ook naar de 
deur kunnen leiden. 
 

 

1.7. Informatie 
 

• Het is belangrijk dat de interfaces naar informatie over de verscheidene dragers heen 
(website, apps, verkoopautomaten) zoveel mogelijk eenzelfde aanpak en indeling vertonen. 
Dat verhoogt de toegankelijkheid van die informatie. 

• In de planners (waaronder de realtime-informatie) en op de affiches aanduiden 
welke materieel wordt ingezet en of aangepaste faciliteiten aanwezig zijn (PBM-ruimte met 
niveauvrije of minimale instap met al of niet reservatieplicht op voorhand), ruimte voor 
hoeveel fietsen, ...  

• Geactualiseerde en universeel toegankelijke informatie in een eenvoudige en 
begrijpelijke taal zijn een onontbeerlijk voor iedereen, in het bijzonder voor personen met 
een zintuiglijke handicap, zoals blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden.  

 

 

 

 
28  Betere voorbeelden bestaan onder andere in Duitsland (meer sectoren, aanduiding op de perronborden  waar 

welke rijtuigen te vinden zijn). 



56 
 

Raadgevend Comité van de Treinrezigers    10 oktober 2019 
 

Zeer belangrijk is de zowel auditieve als visuele aankondiging (de infoschermen aan 

boord van de trein) van de eerstvolgende halte, ten laatste twee minuten voor de 

halte, met vermelding aan welke kant je moet uitstappen en op welk spoor je 

aankomt (ook belangrijk bij een spoorwijziging).  

Daarnaast moet iedere ongebruikelijke gang van zaken auditief en visueel te worden 

gemeld, zoals een onverwachte stop (met de reden en de verwachte duur), een 

beperking van de reisroute, een vertraging en de gevolgen voor de aansluiting, enz. 

Daarbij aansluitend moeten ook brand- en evacuatiealarmen niet alleen auditief, 

maar ook visueel in de treinen worden weergegeven. 

• Grote infoborden op de zijkanten, leesbaar voor slechtzienden op grote 
afstand, bij voorkeur lichtgele of witte tekst op een zwarte achtergrond. 

• Schermen met realtime-informatie over aansluitingen voor slechthorenden. 

• Een geluidssignaal bij het openen en sluiten van de deuren, aangevuld met 
een lamp boven de deur. 

• Gratis wifi of ten minste gratis toegang tot de realtime-informatie via de 
website of de apps van de NMBS. Die informatie is zeer belangrijk, vooral voor 
personen met een zintuiglijke handicap.  

• In de trein moeten de toiletten en de te volgen richting correct worden 
aangeduid. 

• De noodknop in de PBM-toiletten moet in reliëf zijn en contrasteren met de 
achtergrondkleur van de binnenruimte. 

 

Problematiek van de overgang van het perron naar het rijtuig 

 
Het comité beveelt aan om: 

• een zo beperkt mogelijke opening te laten tussen het perron en de vloer van 
het rijtuig (zowel horizontaal als verticaal minder dan 5 cm); 

• treinstellen en rijtuigen aan te kopen waarvan het grootste gedeelte een vloer 
heeft op gelijk niveau met een perronhoogte van 73 cm. Minstens 30 % van de 
zitplaatsen bevindt zich op dat niveau; 

• alle deuren zo uit te voeren dat ze potentieel toegankelijk zijn en al het 
nieuwe materieel te voorzien van dynamische geregelde uitschuifbare treden om op 
die wijze de opening voor iedereen veiliger en gemakkelijker te overschrijden te 
maken;  

• de specifiek voor PBM’s ontworpen rijtuigen die niet over een niveauvrije 
instap beschikken intern met een uitschuifbare helling of mobiele laadbrug uit te 
rusten. 

Wanneer alle rollend materieel op die wijze ingericht wordt, zullen de extra kosten sowieso 

redelijker zijn. Het comité verwijst daarbij naar de tegenwoordig op alle reizigersmaterieel 

geïnstalleerde automatisch sluitende deuren met vergrendeling.  
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Problematiek van de verkoopautomaten 

 
Aanbevelingen: 

 certificering van de websites en apps van de NMBS op het vlak van toegankelijkheid; 
 maximaal toegankelijke verkoopautomaten; 
 mogelijkheid om zonder meerprijs kaartjes aan boord van de trein te kopen. Van de 
overheid wordt verwacht dat ze zorgt voor een erkenning van de handicap waardoor men 
niet met automaten kan werken (vergelijkbaar met het attest tot vrijstelling van de 
gordeldracht). 

Begeleiding van PBM’s 

 
Aanbevelingen: 

 Voorzien van aan PBM’s aangepaste zitplaatsen ter hoogte van de ontmoetingspunt (een 
wachtruimte die gesloten is tijden de uren waarop assistentie mogelijk is, is geen oplossing); 
niet alle PBM’s zijn in staat om 20’ (en zelfs 30’) te blijven rechtstaan. 
 De verplichting om 20’ (en zelfs 30’) op voorhand aanwezig te zijn en de noodzaak om 
een overstaptijd van 15’ in acht te nemen, beperkt de mobiliteitsmogelijkheden van alle 
PBM’s, zowel heen als terug, ongeacht de aard van hun handicap; een grotere soepelheid 
wanneer mogelijk wordt aanbevolen. 
 In de grote stations (met meer dan 100.000 reizigers per week) zou op termijn altijd 
assistentie beschikbaar moeten zijn. 
 De mogelijkheid om assistentie aan te vragen (momenteel alleen via internet en via het 
callcenter) uitbreiden in overleg met de NHRPH; via het callcenter de mogelijkheid voorzien 
om in het geval van een overbelaste lijn te worden teruggebeld. 
 Er is nood aan een noodprocedure met contactnummer voor PBM’s die ondanks alle 
voorbereiding en inspanningen van hun kant toch in de problemen geraken tijdens hun reis. 
De assistentieknoppen in de rijtuigen zijn niet altijd bereikbaar voor personen met een 
rolstoel of een klein gestalte. De assistentieknoppen in de PBM-toiletten zijn dat wel, maar 
er is gewoonlijk maar één PBM-toilet in een trein. Als dit defect is, dan stelt dat de PBM voor 
grote problemen, vooral als de assistentieknop in de PBM-toiletten niet toegankelijk is 
(defecte toiletten worden afgesloten) en er geen noodprocedure bestaat.  
 Assistentiezuilen om hulp op te roepen voorzien aan alle ingangen en toegangen van alle 
PBM-stations. Bij voorkeur zijn die zuilen overdekt.  

De assistentiezuilen moeten met een geleidelijn (ribbeltegels) en een oriëntatievierkant 

(verende rubbertegels) worden aangegeven. 

 Zowel mobiele als vaste bakens spelen voor blinde en slechtziende reizigers een 
belangrijke rol bij het gebruik van het openbaar vervoer en zijn noodzakelijk voor hun 
autonomie bij hun verplaatsingen. Dit zowel om wegwijs te raken in de gangen en op de 
perrons als om assistentiezuilen te vinden en het juiste treinstel te herkennen. 
 De website van de NMBS en de apps moeten maximaal toegankelijk zijn, certificering 
helpt garanderen dat ze helemaal toegankelijk zijn voor PBM’s met een visuele handicap. 
 De informatie op de website moet zo worden opgebouwd dat een PBM kan nagaan of 
hij/zij al of niet zelfstandig zonder assistentie een kan reizen; in het bijzonder de informatie 
over het ingezette materieel en het spoor van aankomst of vertrek of ontbreekt of is 
onvoldoende betrouwbaar. 
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 Er moet steeds voldoende personeel worden voorzien voor de mobiele B for You-teams 
(die ook instaan voor de assistentie in stations zonder personeel). 
 Een goede basisopleiding en voortdurende bijscholing van alle personeel om met PBM’s 
om te gaan.  
 Een maximale synergie nastreven met andere initiatieven met als doel om PBM’s te 
helpen bij het nemen van het openbaar vervoer, zoals de OV-Buddy’s 
(http://smove.be/buddies-voor-het-openbaar-vervoer-helpen-je-op-weg). 
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Bijlage B: Wagenpark na de komst van de M7 (met PBM- en 

fietsinformatie) 
 

In 2015 pakte de NMBS uit met de grootste bestelling uit haar geschiedenis. De bestelling 

van M7-dubbeldekstreinen omvat 445 rijtuigen, te leveren tussen 2019 en 2021. De 

bestelling is goed voor een investering van 1,3 miljard euro. Als alle opties worden gelicht, 

dan kan het aantal rijtuigen oplopen tot 1362, goed voor een recordbedrag van 3,3 miljard 

euro. 

Dit betekent dat het materieelpark van de NMBS voor binnenlands vervoer er, naast die 

nieuwe M7’s, ongeveer als volgt zal uitzien: 
Type Motorstellen  

MS80 Break 

(m) 

MS86 

Duikbril (m) 

MS96 

 

MS08 

Desiro 

MS75 

(m) 

MW41 

Bouwjaar 1981-‘85 1986-91 1996 2011-15 1975-1977 2000-2002 

Aantal 140 50 120 305 44 96 

Gebruik L/IR/IC L/S IC L/S L(IC) L(IC) 

Capaciteit A 31 

B 222 

A 24 

B 174 

A 45 

B 168 

A 32 

B 232 

A 56 

B 302 

A 12 

B138 

Deuren per 

voertuig 

2 dubbele 2 dubbele 2 smalle 2 dubbele 2 dubbele 1 smalle of 

 1 dubbele29 

Trede (ten 

opzichte van 

76 cm) 

hoog hoog hoog niveauvrij hoog hoog 

Max. snelh. 160 120 160 160 140 120 

Aandrijving 3000 V 3000 V 3000 V 

+25 kV 

3000 V 

+25 kV 

3000 V diesel 

Inzetbaarheid BE, LUX 

Maastricht 

BE, 

Roosendaal 

BE, LUX Rijsel BE, LUX BE, 

Roosendaal 

BE 

Airconditioning nee nee ja ja nee ja 

Zetels 2 +2/ 2+3 2+2 2+2/ 

2+1 

2+2 2 +2/ 2+3 2+2 

Fietsplaatsen (0) 6 2 4 (bagage-

compart.) 

> 4 8 > 2 

Intern 

toegankelijk 

beperkt (1) beperkt (4) nee (2) goed beperkt (1) 

(3) 

goed 

Assistentieknop ja nee ja ja ja nee 

Stopcontacten 

(kl.) 

 

1 + 2 nee 1 + 2 1 + 2 1 + 2 1 + 2 

PBM-toilet ja nee ja (2) ja ja ja 

 

(0)  Raming op basis van het aantal sjorbanden (2 fietsen per band); “>4” resp. “>2” minimum 2  resp. 

4 of enkele fietsen meer (afhankelijk van de grootte ervan). 

(1)  Binnendeur in geopende stand: breedte van 80 cm (MS80m en MS75m). 

(2)  Het PBM-toilet bevindt zich in eerste klasse; plaats voor rolstoel in de opstapruimte; smalle 

 doorgang naar de zitruimte. Deuropening van de buitendeur bedraagt 86 cm. 

 

 
29  Treinstel met 2 rijtuigen; ieder rijtuig: een dubbele aan de ene zijde, een enkele aan de andere. 
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(3)  Doorgang ter hoogte van het PBM-toilet: 76 cm (gesloten deur). 

(4)  Geen automatische deur. 

Type Rijtuigen 

M5 (m) I11 M6 

Bouwjaar 1984 1995-97 ‘99-2011 

Aantal 130 

(BDx ?) 

36 A 

106 B 

21 BDx 

76 A 

276 B 

76 BD 

64 BDx 

Gebruik L/IC IC/INT IC 

Capaciteit 142A 

146B 

118BDx 

A 60 

B 80 

BDx 58 

A: 124 

B: 140 

BD: 103 

BDx: 136 

Deuren  2 dubbele 2 smalle 2 dubbele 

Trede (ten opzichte 

van 76 cm) 

hoog hoog hoog 

Max. snelh. 140 200 160/170 

Inzetbaarheid BE UIC BE, LUX 

Airconditioning nee ja ja 

Zetels 2+2/ 

2+1 

2+2/ 

2+1 

2+2 

Fietsplaatsen 

(0) 

2 (1) 2 (bagage-

compart.) 

14 (0) 

Intern toegankelijk beperkt 

(trappen)(1) 

beperkt 

(2) 

beperkt / 

goed (**) 

Assistentieknop 

 

ja ja ja 

Stopcontacten (kl.) 1 + 2 1 + 2  1 + 2 

PBM-toilet nee ja (3) JA (**) 

 
(0)  Raming op basis van het aantal sjorbanden (2 fietsen per band). 

(1)  De fietsplaatsen bevinden zich bij de M5 onderaan de trap aan de kant van de stuurpost van  het 

stuurrijtuig; een zitruimte voor rolstoel bevindt zich in de opstapruimte aan de andere kant  van het 

stuurrijtuig, zonder afscherming van eventuele tocht en koude bij het openen van de  deuren. 

(2)  Het PBM-toilet bevindt zich in het stuurrijtuig in eerste klasse; plaats voor rolstoel in de  opstapruimte 

van hetzelfde stuurrijtuig; smalle doorgang naar de zitruimte. 

(3)  Vrije ruimte buitendeur in geopende stand ter hoogte van het PBM-toilet stuurrijtuig: 85 cm. 

(4)  Deuropening van de deur tussen de PBM-instapruimte en de multifunctionele ruimte: 88 cm. 

 

 

Alle treinstellen hebben telkens één ruimte geschikt voor rolstoel en/of fietsen, die vrij 

toegankelijk is (de deur moet niet door de treinbegeleider worden geopend). Enkel de MS96 

(Deense neus) beschikt niet echt over een dergelijke zone. In alle gevallen, behalve bij de 

Desiro MS08, moet je trappen op om in die ruimte te geraken. 

Enkel het M6-rijtuig beschikt over een (grote) ruimte voor fietsen en personen met een 

rolstoel. De toekomstige M7 ook.  

Niveauvrije instap is mogelijk bij de M6 bij een perronhoogte van 55 cm (de toegangsdeur 

moet door de treinbegeleider worden geopend).  
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Bij de M7 kan de deur naar de multifunctionele ruimte door de reiziger zelf worden 

geopend. 

Alle andere rijtuigen (waaronder de nieuwe M7’s) bieden GEEN niveauvrije instap. 

 

Uit het bovenstaande blijkt het volgende: 

• in een aantal gevallen is er een te beperkt aantal fietsplaatsen; 
• er is veel te weinig voldoende goed toegankelijk materieel, zelfs na de ingebruikname van de 

M7-rijtuigen (fietsers en PBM’s).  
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Bijlage C: Voorbeelden van mogelijke beveiligingen bij overpaden voor voetgangers, fietsers en PBM’

Meting Beschrijving Kosten Gevolgen 

Investeringskosten (ca.) 

[€] 

Afschrijvingstermijn 
2) 

[j] 

Bedrijfskosten 

/ Jaar 2) 

[€/j] 

Terugloop 

ongevallen met 

[%] 

Referentiegeval Bron Grootte van de 

steekproef 

(overweg) 

Aantal 

studies 

Slingerhek DB 

 

 

(DB Netz, 2012) 

Door de ruime afstanden en 

de vereenvoudigde aanleg 

kan de aandacht van de 

voorbijganger worden 

afgeleid van het slingerhek 

zelf naar de treinsporen. 

Gebruiksaanwijzingen 

in acht nemen (cf. 

hoofdstuk 6.2.2). 

20.000 - 

30.000 3) (inclusief 

toegangsweg) 

- - niet gekend niet gekend geen - - 

Slingerhek 

 

 

(UDOT, 2013) 

Wordt vooral gebruikt op 

zeer drukke plaatsen of op 

oversteekplaatsen met veel 

voetgangersverkeer. 

Voldoende afstand tot de 

gevaarlijke zones 

garanderen. 

- - - Geminderde 

snelheid van 

voetgangers en 

fietsers (niet 

gekend) 

niet gekend geen - - 
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Meting Beschrijving Kosten Gevolgen 

Investeringskosten 

(ca.) [€] 

Afschrijvingstermijn 
2) 

[j] 

Bedrijfskosten 

/ Jaar 2) 

[€/j] 

Terugloop 

ongevallen 

met [%] 

IJkpuntgeval Bron Grootte 

van de 

steekproef 

(overweg) 

Aantal 

studies 

Spoorwegoversteekplaatsen 

(“Z-vormige basisvorm”) 

 

 

(EAÖ, 2003) (EAÖ = 

Empfehlungen für Anlagen der 

öffentlichen Personennahverkehrs 

– Aanbevelingen voor de aanleg 

van plaatselijk openbaar 

personenvervoer) 

De aandacht van de 

voetgangers wordt 

zodanig afgeleid dat 

hun blik steeds in de 

richting van het 

aankomende 

treinverkeer wordt 

gericht. 

Er moet voldoende 

afstand tot de 

gevaarlijke zones 

worden gegarandeerd. 

Geometrisch aanpassen 

aan de overweg 

Beperkingen 6) in 

verband met sporen in 

acht nemen. 

- - - niet gekend niet gekend geen - - 

Afrasteringshekken 

 

(Korve et al, 1996) 

Strikte afsluiting van de 

sporen met 

afrasteringshekken. 

Deze kunnen worden 

gebruikt om de 

aandacht te verhogen 

(kunnen steeds worden 

geopend) of in 

combinatie met 

waarschuwingssignalen, 

en eventueel door een 

treindetectiesysteem 

worden gesloten. 

-   tot 50 % niet gekend Washington und Oh, 

2006 

3 1 
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Referenties: 
 

Europa/Europe: 

 

 VERORDENING (EU) Nr. 1300/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 november 2014 
 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de 
 toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en 
 personen met beperkte mobiliteit. 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/1300/oj 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=EN 

 RÈGLEMENT (UE) No 1300/2014 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2014 
sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système 

ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité 

réduite. 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/1300/oj 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=EN 

 Nationale uitvoeringsplannen / Plans nationaux de mise en œuvre / National 
 Implementation Plans: 

https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/accessibility_en 

 Interoperability guide ERA: 
http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Interoperability/Pages/TSI-Application-

Guide.aspx 

 

België/Belgique: 

 

 Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap - Adviezen 
http://ph.belgium.be/nl/adviezen.html 

Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées 

http://ph.belgium.be/fr/avis.html 

 De presentaties en documenten van het colloquium “Toegankelijkheid van het 
 Openbaar Vervoersnetwerk van de MIVB - maatregelen” van 26 september 2017. 

en een samenvatting van de activiteiten en de workshops die in de namiddag 

plaatsvonden. 

Les présentations et documents du colloque « L‘ACCESSIBILITE DU RESEAU DE 

TRANSPORT PUBLIC STIB - mesures » organisé le 26 septembre 2017. 

 Présentation/Presentatie Projet de gares standardisées - Consultation des 
 stakeholders 2017.11.10 
 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/1300/oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=EN%20RÈGLEMENT%20(UE)%20No 1300/2014%20DE%20LA%20COMMISSION%20du%2018%20novembre%202014%20sur%20les%20spécifications%20techniques%20d'interopérabilité%20relatives%20à%20l'accessibilité%20du%20système%20ferroviaire%20de%20l'Union%20pour%20les%20personnes%20handicapées%20et%20les%20personnes%20à%20mobilité%20réduite.
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/1300/oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=EN
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/accessibility_en
http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Interoperability/Pages/TSI-Application-Guide.aspx
http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Interoperability/Pages/TSI-Application-Guide.aspx
http://ph.belgium.be/nl/adviezen.html
http://ph.belgium.be/fr/avis.html
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Buitenland: 

Zwitserland/Suisse: 

https://www.sbb.ch/fr/gare-services/voyageurs-avec-un-handicap.html 

 

Duitsland/Allemagne: 

 Barrièrevrij reizen Deutsche Bahn: 
https://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/uebersicht.shtml?dbkanal_007=L01_S

01_D001_KIN0001_top-navi-flyout_service-handicap_LZ01 

Programma Barrièrevrijheid Deutsche Bahn: 

https://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/programm_der_db.shtml 

 Unfallforschung der Versicherer (UDV) - Sicherheit an Bahnübergängen: 
https://udv.de/de/strasse/kreuzungen/sicherheit-bahnuebergaengen 

https://udv.de/download/file/fid/10213 

(een uittreksel van dit document bevindt zich ook in bijlage D van het advies). 

 

Zweden/Suède: 

Kaartjesverkoop via derden in Stockholm (“agents”): 

https://sl.se/en/fares--tickets/ (inclusief regionale en lokale treinen) 

“Other ticket agents have the SL logo displayed on flags or stickers. There are about 350 

agents with the full range of tickets, and about 420 agents with a smaller range of tickets, 

such as single use travelcards and single journey tickets, throughout the Stockholm area. 

Find them by using the map on the start page, ticking the box for sales points.” 

 

 
Een 7-Eleven kiosk (volledig assortiment), verkoopautomaten in metrostations, een hotel 

(beperkt assortiment), enz. 

 

 

https://www.sbb.ch/fr/gare-services/voyageurs-avec-un-handicap.html
https://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/uebersicht.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_top-navi-flyout_service-handicap_LZ01
https://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/uebersicht.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_top-navi-flyout_service-handicap_LZ01
https://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/programm_der_db.shtml
https://udv.de/de/strasse/kreuzungen/sicherheit-bahnuebergaengen
https://udv.de/download/file/fid/10213
https://sl.se/en/fares--tickets/
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Advies 18/03: Stiptheid van de reizigerstreinen van de binnenlandse 

dienst en beheersing van incidenten 
 

1. INLEIDING 
 

De stiptheid van de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst (percentage van de treinen 

die op tijd of met een vertraging van minder dan 6 minuten in hun eindbestemmingsstation 

zijn aangekomen en, voor de treinen die door de Brusselse Noord-Zuidverbinding rijden, in 

het eerste station van de Brusselse Noord Zuidverbinding dat zij op hun reisweg aandoen) 

bedroeg 93,2 % in 2004, maar is sedertdien sterk gedaald tot 2013 (85,6 %). In 2014 (88,2 %) 

en 2015 (90,9 %) steeg ze weer, maar in 2016 (89,2 %) en 2017 (88,3 %) daalde ze opnieuw. 

De NMBS en Infrabel beschikken echter al verschillende jaren over een gemeenschappelijk 

“Actieplan Stiptheid” dat meer dan 120 acties omvat en dat regelmatig wordt bijgewerkt. 

Bovendien boeken andere spoorwegnetten momenteel betere resultaten, in het bijzonder 

de Zwitserse Federale Spoorwegen (SBB/CFF). 

 

De stiptheid van de reizigerstreinen vormt de basis voor de veiligheid en voor de kwaliteit 

van de dienstverlening aan het cliënteel. De spoornetten waarop de treinen het stiptst zijn 

(bijvoorbeeld Zwitserse en Japanse spoorwegen) zijn ook de veiligste spoornetten. Een hoge 

stiptheidsgraad vereist immers een organisatie en procedures die ook een hoog niveau van 

operationele en arbeidsveiligheid garanderen.  

 

Alvorens zijn advies te formuleren wendde het comité zich tot de NMBS en Infrabel om een 

stand van zaken op te maken. De voorzitter verzond een brief aan mevr. Sophie Dutordoir, 

gedelegeerd bestuurder van de NMBS, en aan dhr. Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder 

van Infrabel, met het verzoek om enkele van hun medewerkers te mogen ontmoeten om 

diverse kwesties te onderzoeken. Deze kwesties, vermeld in een werkdocument dat bij de 

voornoemde brief werd gevoegd, hebben voornamelijk betrekking op de preventie, het 

beheer en de terugkoppeling van de belangrijkste incidenten, op de structurele maatregelen 

die de kans op en/of de gevolgen van diverse incidenten moeten verminderen en op de 

contacten met spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders in de buurlanden in 

het kader van terugkoppeling. 

 

Het comité ontving een positief antwoord van de twee gedelegeerd bestuurders en 

ontmoette de “Punctuality Managers” alsook de verantwoordelijken voor de operationele 

diensten van beide ondernemingen. Het wil hen hiervoor bedanken.  

 

Advies 18/03 
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Dit door het comité op eigen initiatief uitgebracht advies werd geformuleerd op basis van de 

ontvangen documentatie en informatie, alsook van de ervaring van de leden van het comité.  

 

Het houdt ook rekening met het verslag “À la reconquête de la robustesse des services 

ferroviaires” van 7 juli 2017, opgesteld door een comité van spoorwegdeskundigen op vraag 

van Guillaume Pepy, Voorzitter van SNCF Mobilités, en Patrick Jeantet, Voorzitter van SNCF 

Réseau. 

 

Het informeren van de reizigers in geval van storingen, dat ook een belangrijk aspect vormt 

van het beheer van incidenten, werd in het kader van dit advies niet behandeld. Deze 

kwestie dient afzonderlijk te worden onderzocht. 

 

Met zijn analyse en aanbevelingen hoopt het comité bij te dragen tot een betere stiptheid 

van de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst, wat een noodzakelijke voorwaarde is 

voor een blijvende toename van het aantal klanten en een grotere tevredenheid van de 

reizigers.  

 

Dit advies is niet alleen voor de NMBS en Infrabel bestemd. Het betreft ook andere 

belanghebbenden, meer bepaald de Federale Overheidsdiensten Mobiliteit en Vervoer, 

Justitie en Binnenlandse Zaken, aangezien de incidenten die aan maatschappelijke feiten te 

wijten zijn en die (grotendeels) buiten de controle van de NMBS en Infrabel vallen een 

steeds negatievere impact op de stiptheid hebben. 

 

 

2. VOORWAARDEN VOOR EEN HOGE STIPTHEIDSGRAAD 

 

Een hoge stiptheidsgraad voor de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst vereist: 

• een robuust vervoersplan; 

• de beheersing van (het risico op) incidenten; 

• de inachtneming van de specificiteiten van het Belgische spoorwegnet. 

 

 

2.1. Robuust vervoersplan 

 

De robuustheid van een vervoersplan hangt samen met het vermogen om de aan de klanten 

beloofde diensten te leveren. Het daadwerkelijke treinverkeer volgens de dienstregeling en 

de stiptheid hiervan zijn daar de essentiële kenmerken van. 
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Ter indicatie: de SNCF definieert robuustheid als volgt: “Men is overeengekomen dat een 

vervoersplan robuust is indien: 

1) een klein incident (waardoor de eerste getroffen trein een vertraging van hoogstens 

10 minuten oploopt) geen “sneeuwbaleffect” veroorzaakt (d.w.z. geen gevoelige toename 

van de vertragingen bij de volgende treinen ten opzichte van de oorspronkelijke vertraging); 

2) de plaatselijke gevolgen van dit incident binnen maximaal één uur na het einde van 

het incident worden opgelost; 

3) het verkeer van één enkele trein die om het even welke vertraging heeft opgelopen 

ten opzichte van zijn theoretische rijpad, geen grote verstoring oplevert.” 

 

De robuustheid van het vervoersplan voor de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst is 

geen absoluut concept. Ze hangt af van tal van factoren die ook in de tijd kunnen evolueren, 

zoals: 

• de opmaak van de dienstregelingen: de reistijden, de spreiding van het verkeer, de 

duur van de stilstanden in het station, de aansluitingen en de wachttijden in geval van 

vertraging; 

• het materieel en het rijdend personeel: de voorbereiding van de eerste vertrekken, 

de aflossing van het rijdend personeel in de loop van de dag, de lijnkennis van de 

treinbestuurders, de omkeertijden van de treinen in de eindstations, de betrouwbaarheid 

van het materieel en de compatibiliteit hiervan met de voorziene reistijden; 

• het spoorwegnet: de betrouwbaarheid van de spooruitrusting, seininrichting, 

elektriciteitsvoorziening en telecommunicatie, de configuratie van de stations 

(stationroosters, aantal perron- en rangeersporen), de plaats en het aantal uitwijksporen, de 

afstand tussen seinen in volle baan, de afstand tussen de verbindingen naar tegenspoor en 

de herneming van het normaalspoor, de omleidingsreiswegen; 

• de organisatie van de onderhouds- en vernieuwingswerken aan de infrastructuur: het 

beheer en de duur van de werken die een impact hebben op de treindienst, de tijdelijke 

snelheidsbeperkingen, de diensten op enkelspoor en, in voorkomend geval, de 

lijnonderbrekingen; 

• het gebruik van dezelfde infrastructuur door internationale reizigerstreinen en 

goederentreinen, alsook het prioriteitsniveau ervan wanneer ze niet de voorziene 

dienstregeling volgen; 

• het realtimebeheer van het verkeer. 

 

De robuustheid van het vervoersplan hangt van zowel de NMBS als Infrabel af. Deze vereist 

dan ook een nauwe en permanente samenwerking tussen de twee ondernemingen, alsook 

een duidelijk beheer van hun interfaces. 
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De operationele diensten van deze twee ondernemingen moeten een gemeenschappelijk 

begrip hebben van de grenzen en beperkingen van het spoorwegsysteem zoals dat vandaag 

bestaat, met als doel: 

• deze onder de huidige omstandigheden zo goed mogelijk te beheren; 

• de nodige overlegde acties te ondernemen om deze beperkingen in de structuur van 

het netwerk en in de exploitatieomstandigheden geleidelijk aan op te lossen. 

 

 

2.2. Beheersing van (het risico op) incidenten 

 

De robuustheid van het vervoersplan hangt ook samen met de beheersing van (het risico op) 

incidenten die voortvloeien uit intrinsieke zwaktes van het spoorwegsysteem en uit externe 

risico’s. In het kader van de dagelijkse uitvoering van de treindienst worden de NMBS en 

Infrabel - nu en in de toekomst - immers geconfronteerd met incidenten waarvan de 

gevolgen voor het verkeer afhangen van hun aard, het uur en de plaats waarop ze zich 

voordoen: schade aan het rollend materieel en treinen in nood, storingen aan de 

infrastructuur, slecht weer, persoonsaanrijdingen, spoorlopers (trespassing), enz. 

 

De beheersing van (het risico op) incidenten houdt het volgende in: 

• preventie: dit betreft de acties en middelen die worden ingezet om de kans op en/of 

de gevolgen van incidenten te verminderen; 

• beheer: het hoofddoel hiervan is de duur en de impact van incidenten te 

verminderen (meer bepaald op het vlak van gecumuleerde vertragingen) en het treinverkeer 

zo snel mogelijk te normaliseren. In bepaalde omstandigheden (onderbreking van het 

verkeer gedurende verschillende uren of zelfs dagen, op een baanvak of in een station) 

houdt dit ook de toepassing van bijsturingsscenario’s in; 

• terugkoppeling: dit heeft als doel de preventie en het beheer van incidenten te 

verbeteren, onder andere op basis van de goede praktijken van spoorwegnetten in de 

buurlanden (ProRail/NS, CFL, DB, SNCF, SBB/CFF, ÖBB). 

 

2.3. Specificiteiten van het Belgische spoorwegnet  

 

In tegenstelling tot andere netten van een vergelijkbare grootte (meer bepaald NS/ProRail 

en SBB/CFF) is het Belgische spoorwegnet in stervorm geconfigureerd; de meeste grote 

assen komen samen in Brussel en lopen daar door de Noord-Zuidverbinding. Ongeveer 35 % 

van de treinen van de binnenlandse dienst bedienen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

en bijna 50 % van de binnenlandse reizigers hebben dit gewest als vertrek- of aankomstpunt, 

vooral in het kader van hun beroepsverplaatsingen.  
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Om aan deze vraag te voldoen, moet de NMBS ook tal van extra treinen inleggen op 

spitsuren (vooral op werkdagen tussen 6.30 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.30 uur), wat 

veel minder het geval is bij andere spoorwegondernemingen van vergelijkbare grootte. 

 

Deze situatie is een troef voor de NMBS op het vlak van marktaandelen voor verplaatsingen 

van en naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, maar brengt ook grote beperkingen met 

zich mee voor de organisatie van de treindiensten en het realtimebeheer van het verkeer.  

 

Een incident in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, in het bijzonder tijdens de spitsuren 

en op de Noord-Zuidverbinding, kan immers aanzienlijke vertragingen veroorzaken op een 

groot deel van het net. De robuustheid van het vervoersplan en de beheersing van (het risico 

op) incidenten zijn hierbij dan ook bijzonder belangrijk. 

 

 

3. “ACTIEPLAN STIPTHEID” VAN DE NMBS EN INFRABEL 

 

In 2010 en in samenwerking met het strategisch adviesbureau Arthur D. Little werkten de 

NMBS en Infrabel een gemeenschappelijk “Actieplan Stiptheid” uit. Dit omvat momenteel 

meer dan 120 acties, verspreid over 7 grote domeinen (organisatie en bestuur, 

realtimebeheer van het verkeer, rollend materieel, vervoersplan, operationele processen, 

discipline en waakzaamheid, infrastructuur). De uitvoering van dit plan maakt het voorwerp 

uit van een regelmatige follow-up en van periodieke verslagen aan de beheersorganen van 

de twee ondernemingen. Mettertijd werden er ook acties toegevoegd, naar aanleiding van 

het optreden van nieuwe fenomenen of eenmalige problemen. Medio 2017 werd bijna twee 

derde van de acties als voltooid beschouwd. 

 

De acties uit dit plan zijn relevant en vele ervan leveren positieve en meetbare resultaten op. 

Bijvoorbeeld: 

a) Tussen 2013 en 2017 daalde het aantal incidenten in verband met het rollend 

materieel met meer dan 20 %. Deze evolutie zou zich moeten voortzetten, onder andere 

dankzij de volgende maatregelen: 

• sedert 2017 is de “Helpdesk Materieel”, gevestigd in het Railway Operations Center 

(ROC), 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 operationeel.  

 Deze helpt de treinbestuurder een euvel tijdens een traject op te lossen en 

 verstrekt nuttige informatie om het onderhoud en de herstellingen in de  werkplaats 

doeltreffender te laten verlopen; 

• de telemetrie. Een boordcomputer registreert in realtime de staat van het materieel 

(deuren, remmen, tractieonderdelen, ETCS-uitrusting, …) en elke abnormale gebeurtenis. 

Dankzij deze informatie kunnen de werkplaatsen preventief optreden om een euvel tijdens 

een traject te voorkomen en het correctieve onderhoud doelgerichter te maken, onder 

andere in geval van intermitterende pannes.  
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Dit systeem is operationeel op de Desiro-motorstellen, waarbij het aantal incidenten per 

miljoen km momenteel ca. 50 % lager ligt dan het gemiddelde voor het andere materieel. 

Vanaf 2018 zal het geleidelijk aan worden geïnstalleerd op de locomotieven van reeks 18-19 

en vervolgens op de locomotieven van reeks 13, de AM96-motorstellen, de MW41-

dieselmotorwagens en de M6- en I11-stuurrijtuigen; 

• de benoeming van “Fleet Engineers” in 2016-2017. Als specialist in een of meer 

materieelreeksen is het hun taak om de organisatie, de technische efficiëntie en de follow-

up van het onderhoudsproces te verbeteren. 

b) Het “Rail Infrastructure Operations Center” (RIOC), opgericht in 2012, ziet 24 uur op 

24 en 7 dagen op 7 toe op de werking van de spoorweginfrastructuur en ontvangt alarmen 

in geval van storingen. Het lost die storingen op, ofwel van op afstand, ofwel door 

medewerkers ter plaatse te sturen. Het staat ook in voor de follow-up ervan (analyse van de 

oorzaken en doeltreffendheid van de remedies). De geleidelijke ontwikkeling van zijn 

activiteiten en werkingsgebied hebben tussen 2012 en 2017 de gemiddelde duur tussen het 

vaststellen en het verhelpen van storingen aan de seininrichting al met ongeveer 14 % doen 

dalen.  

 

Ondanks de positieve effecten van de talrijke acties daalde de stiptheid van de 

reizigerstreinen in 2016 en 2017 opnieuw, na een verbetering in 2014 en 2015. Bovendien 

duren de gevolgen van een incident gemiddeld vaak langer en is de gecumuleerde vertraging 

groter. De hoofdreden hiervoor is dat geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met 

verschillende fundamentele factoren die moeten bijdragen aan de robuustheid van het 

vervoersplan (zie punt 2 hierboven) en dat ze niet het voorwerp uitmaken van doelgerichte 

en overlegde acties tussen de NMBS en Infrabel. Bovendien hebben gebeurtenissen buiten 

het spoorwegsysteem steeds negatievere gevolgen voor de stiptheid van de treinen. 

 

 

4. BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN IN VERBAND MET DE 

ROBUUSTHEID VAN HET VERVOERSPLAN EN DE BEHEERSING VAN (HET RISICO OP) 

INCIDENTEN 

 

Deze aanbevelingen staan niet los van elkaar. Ze interageren met elkaar en de realisatie 

ervan zal ze wederzijds versterken. 

 

4.1. Omkeertijd van de treinen in het eindstation en aflossing van het rijdend personeel 

 

Vaststellingen: 

Hoewel vertraagde en afgeschafte treinen als gevolg van onvoldoende omkeertijden in het 

eindstation en een gebrekkige aflossing van het rijdend personeel op de meeste 

verbindingen weinig voorkomen, zijn er toch gevallen waarin die herhaaldelijk voorkomen.  
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Meer bepaald bij de treinen IC 25xx (Dinant – Brussel-Nationaal-Luchthaven) en IC 40xx 

(Charleroi – Brussel-Nationaal-Luchthaven), waar het aantal afgeschafte treinen tussen 

Brussel-Luxemburg – Brussel-Nationaal-Luchthaven beduidend hoger ligt dan het 

gemiddelde van alle afgeschafte treinen.  

 

Voor deze twee verbindingen (die bovendien gekoppeld zijn) zijn de omkeertijden op de 

luchthaven ook relatief kort (momenteel 4 minuten, maar een “kop-staartbeweging” is er 

niet nodig aangezien het station niet doodloopt) waardoor het niet mogelijk is om 

vertragingen van meer dan enkele minuten op te vangen die tijdens het vorige traject 

werden opgelopen. 

 

Aanbevelingen: 

Hoewel een oplossing over het algemeen niet gemakkelijk te vinden is of bijkomende 

middelen vereist, beveelt het comité de NMBS aan om: 

• een systematisch onderzoek uit te voeren van de vertraagde en afgeschafte treinen 

als gevolg van onvoldoende omkeertijden in het eindstation en/of een gebrekkige aflossing 

van het rijdend personeel. Tenzij in geval van een ernstig incident, moet de omkeertijd (in 

principe) volstaan om systematisch het stipte vertrek van de volgende trein te verzekeren; 

• naar oplossingen te zoeken voor terugkerende gevallen, onder andere in de 

lijnkennis van de treinbestuurders, om personeelsaflossingen te vermijden wegens het 

gebrek aan kennis van een deel van het treintraject. 

 

In de veronderstelling dat op korte termijn geen bevredigende oplossingen kunnen worden 

gevonden binnen de beurtregelingen van het rijdend personeel en het rollend materieel, 

moeten aanpassingen van het vervoersplan worden overwogen. 

 

In geval van afschaffing of grote vertraging van een IC-trein tijdens de spitsuren beveelt het 

comité ook aan om bijsturingsscenario’s te voorzien die bijvoorbeeld bestaan uit het 

verschuiven of hergebruiken van een P-trein en deze te laten rijden volgens de 

dienstregeling van de IC-trein. 

 

4.2. Configuratie van het spoorwegnet, van de stations en van de lijnen 

 

De configuratie van het spoorwegnet, van de stations en van de lijnen is een 

doorslaggevende factor voor de robuustheid van het vervoersplan. Deze moet een vlot 

verkeer onder normale omstandigheden verzekeren, maar ook, in geval van incidenten, 

verdere vertragingen of afgeschafte treinen als gevolg van verstopte stations en lijnen 

vermijden of beperken.  
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Afhankelijk van het aantal en het soort treinen moeten de verschillende assen van het 

spoorwegnet dan ook voorzien in voldoende omleidingsreiswegen: 

• perron- en rangeersporen in de knooppuntstations en de grote tussenstations; 

• wissels om op tegenspoor te rijden en weer op normaalspoor te rijden (door twee 

wisselparen te voorzien om van het ene naar het andere spoor te gaan).  

Deze zijn noodzakelijk voor het behoud van een aanvaardbare stiptheidsgraad in geval van 

incidenten en tijdens werken waarbij op enkelspoor moet worden gereden; 

• uitwijksporen. Deze maken niet alleen meer verkeer mogelijk op lijnen waarop 

treinen met een verschillende gemiddelde snelheid rijden (IC-, S- en L-treinen, 

goederentreinen), maar kunnen ook tijdelijk worden gebruikt door een niet op tijd rijdende 

trein om verdere vertragingen te vermijden of beperken. In de tussenstations maken ze het 

mogelijk om treinen te keren in geval van grote vertragingen en in geval van een 

onderbroken of beperkte dienst op het volgende baanvak. 

 

Ter informatie: op de lijn Lausanne – Genève (64 km) zijn er 12 mogelijkheden om van 

normaalspoor naar tegenspoor te gaan en omgekeerd (“diagonales d’échange” volgens de 

Zwitserse terminologie), ofwel gemiddeld om de 5 km. Zeven tussenstations beschikken over 

1 of 2 uitwijksporen. Tussen de stations van Rolle en Gland (ongeveer halverwege tussen 

Lausanne en Genève) biedt een centraal uitwijkspoor de mogelijkheid om er tijdelijk lange 

goederentreinen te laten stoppen zodat snelle reizigerstreinen kunnen passeren. 

 

Vaststellingen: 

Op verscheidene belangrijke assen werden onlangs wissels om het tegenspoor te nemen en 

het normaalspoor te hernemen en uitwijksporen verwijderd; in sommige stations werden 

ook perron- en rangeersporen geschrapt: onder andere op de as Brussel – Namen – Aarlen 

die bovendien het voorwerp uitmaakt van grote werken waarbij op bepaalde baanvakken en 

voor lange duur op enkelspoor wordt gereden. Dit leidt ipso facto tot een verminderde 

robuustheid van het vervoersplan.  

 

Op deze gebieden stelt het comité een gebrek aan overleg vast tussen Infrabel en de NMBS. 

Het comité begrijpt dat Infrabel, naar aanleiding van structurele ontwikkelingen, meer 

bepaald in verband met de stromen van het goederenvervoer, bepaalde installaties 

vereenvoudigt. Deze vereenvoudiging mag echter niet ten koste gaan van de robuustheid 

van het vervoersplan voor de reizigerstreinen en de toekomstige ontwikkeling van het 

aanbod. 
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Aanbevelingen: 

a) Op korte termijn. Om het huidige vervoersplan robuuster te maken, beveelt het 

comité Infrabel en de NMBS aan om in onderling overleg normen vast te leggen waarin voor 

elke as van het net het volgende wordt vastgelegd: 

• de intervallen tussen de groepen wissels voor tegenspoor en normaalspoor, de 

afstand tussen seinen in volle baan; 

• het aantal, de plaats en de lengte van de uitwijksporen; 

• de configuratie van de roosters van de knooppuntstations en de grote tussenstations, 

het aantal perron- en rangeersporen. 

Deze normen moeten worden opgemaakt op basis van verschillende parameters, zoals het 

aantal treinen op de drukste momenten van de dag en de soorten trein die langs de assen in 

kwestie passeren (IC-, S-, L-treinen, internationale reizigerstreinen en goederentreinen). 

Vervolgens moeten ze zo snel mogelijk worden toegepast. In dat verband is het ook 

aangewezen zich te baseren op de ervaring van andere netten en dan in het bijzonder van de 

Zwitserse Federale Spoorwegen (SBB/CFF), die bekend staan om hun doeltreffendheid in het 

beheer van het verkeer en om de stiptheid van hun treinen.  

 

b) Op langere termijn. Het comité beveelt aan: 

 

• dat de NMBS en andere spoorwegondernemingen Infrabel op de hoogte brengen van 

hun voorgestelde vervoersplannen voor 2025-2035; 

• dat Infrabel de configuratie van het spoorwegnet (met omleidingsreiswegen) 

uitwerkt om de robuustheid van de voorgestelde vervoersplannen te verzekeren, en de 

nodige investeringen en de planning hiervan bepaalt. 

 

Deze manier van werken veronderstelt een nauwe samenwerking tussen de 

infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen, des te meer omdat wederzijdse 

aanpassingen van de vervoersplannen en infrastructuurinvesteringen vaak nodig zullen zijn, 

gelet op de uitvoeringstermijnen voor de werken en de middelen die Infrabel zal kunnen 

inzetten. Hiertoe is het comité van oordeel dat de Staat voldoende financiële middelen voor 

Infrabel moet voorzien om het spoorwegnet te vernieuwen en moderniseren.  

 

4.3. Organisatie van de onderhouds- en vernieuwingswerken aan de infrastructuur 

 

Vaststellingen: 

Volgens de aard van de werken en de betrokken lijnen vermeldt Infrabel in punt 4.5.2 van de 

“Netverklaring 2018” de volgende organisatie: 

• voor onderhoudswerken: een dienst op enkelspoor op lijnen met een hoge en 

middelhoge bezetting en een totale lijnonderbreking op lijnen met een lage bezetting, met 

venster van 6 netto-uren, buiten de spitsuren, eenmaal per maand tijdens de week en 

overdag; 



76 
 

Raadgevend Comité van de Treinrezigers    10 oktober 2019 
 

• voor vernieuwingswerken: een dienst op enkelspoor of een totale lijnonderbreking, 

met venster van 7 netto-uren en ‘s nachts; 

• voor grote vernieuwingswerken: een totale lijnonderbreking tijdens 

weekends/schoolvakanties. 

 

De impact van deze werken op de stiptheid van de treinen is moeilijk in te schatten. De 

dienstregelingen en tijdelijke aanpassingen hiervan houden (in principe) immers rekening 

met de opgelegde snelheidsbeperkingen, de capaciteitsbeperkingen en, in voorkomend 

geval, de diensten op enkelspoor of het gebruik van omleidingsreiswegen. In deze 

omstandigheden en vooral in geval van meerdere werven tegelijk en van lange duur op 

eenzelfde as (bijvoorbeeld de as Brussel – Aarlen) zorgt het minste incident echter vaak voor 

grote vertragingen en afgeschafte treinen. 

 

Een nauwe samenwerking tussen Infrabel en de NMBS is onontbeerlijk.  

Een goed voorbeeld in dit verband is de modernisering van de seininrichting tussen het 

einde van de perrons in het station Brussel-Zuid en het station Brussel-Kapellekerk. Deze 

grote werken, waarvoor het verkeer langs de Noord–Zuidverbinding moest worden 

onderbroken, werden in drie dagen tijd uitgevoerd (op 29 en 30 april en op 1 mei 2017). Het 

alternatieve vervoersplan werd voldoende uitgebreid en ruim van tevoren meegedeeld, 

heeft goed gewerkt en maakte het mogelijk om kwaliteitsvolle diensten te blijven leveren. 

Op dinsdag 2 mei kon de normale dienstregeling op de Noord-Zuidverbinding worden 

hervat. 

 

Aanbevelingen: 

Het comité begrijpt dat de vernieuwingswerken en, in zekere mate, de onderhoudswerken 

niet zonder gevolg zijn voor de treindienst. Om de hinder hiervan voor de reizigers echter tot 

het minimum te beperken, beveelt het aan: 

• dat Infrabel geen totale lijnonderbrekingen doet voor onderhoudswerken, dat het de 

uitvoering van vernieuwings- en moderniseringswerken zodanig plant dat deze zo snel 

mogelijk klaar zijn, dat het niet meer dan 2 werven tegelijk op eenzelfde as voorziet en dat 

het geen dienst op enkelspoor organiseert over meer dan 6 à 8 kilometer; 

• dat Infrabel en de NMBS nauwer samenwerken in verband met de planning van 

werken en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de dienstregeling, door in het bijzonder 

te letten op de robuustheid van de aangepaste dienstregelingen. De NMBS moet ook over 

voldoende tijd beschikken om de beurtregelingen van het rijdend personeel en het rollend 

materieel te wijzigen, om eventueel vervangend vervoer te voorzien en de klanten op de 

hoogte te brengen; 

• dat extra reizigersminuten een maatstaf worden waarmee de hinder van 

werkzaamheden voor de reizigers wordt bepaald en waarmee verschillende 

uitvoeringsvarianten tegen elkaar kunnen worden afgewogen op de mate van 

reizigershinder (zoals het tegenwoordig in Nederland gebeurt). 
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4.4. Evacuatie van treinen in nood 

 

Vaststellingen: 

De bestuurder moet aangeven dat zijn trein in nood verkeert als blijkt dat hij zijn rit niet kan 

voortzetten zonder hulpinterventie. Wanneer een trein in volle baan wordt 

geïmmobiliseerd, dan moeten de reizigers ook wachten op hulp alvorens ze kunnen worden 

geëvacueerd; dit houdt vaak een lange wachttijd in die kan oplopen tot 2 à 3 uur. 

 

Aanbevelingen: 

Wat betreft treinen die in volle baan of in een station zonder uitwijksporen worden 

geïmmobiliseerd, beveelt het comité aan om na te gaan in welke mate: 

• de organisatie van de hulpmiddelen (materieel en personeel) kan worden aangepast 

en hun tussenkomst kan worden versneld, in het bijzonder tijdens de spitsuren op de grote 

assen van het net; 

• de huidige procedures voor de indiening van veiligheidsformulieren (S 422, S 379, …) 

kunnen worden versneld, meer bepaald door GSM-R te gebruiken (waarbij de communicatie 

wordt geregistreerd) in plaats van deze formulieren persoonlijk te overhandigen. 

Een snellere afhandeling van de gevolgen van een seinvoorbijrijding moet ook worden 

onderzocht. 

 

4.5. Beheersing van "kleine" vertragingen 

 

De naleving van de dienstregeling tot op de minuut vereist nauwgezetheid en discipline 

vanwege het operationele personeel en moet een gemeenschappelijk doel van de NMBS en 

Infrabel zijn. Bij de opmaak van de dienstregelingen worden buffers opgenomen in de 

reistijden, om "kleine” vertragingen op te vangen die te wijten zijn aan kleine incidenten of 

tijdelijke snelheidsbeperkingen. Een verhoging van deze buffers met als enige doel de 

problemen in verband met robuustheid op te lossen heeft echter vaak averechtse effecten: 

ze leidt tot een daling van de capaciteit van het net en houdt het risico op minder 

nauwkeurige operatoren in die de notie van “op de minuut rijden” uit het oog verliezen. 

Reizigerstreinen worden ook steeds vaker geconfronteerd met (vertrek)seinen die op dubbel 

geel of rood staan, met vertragingen als gevolg. Hiervoor moeten de oorzaken worden 

gevonden en maatregelen worden genomen. 
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Ook de reizigers kunnen (verdere) “kleine” vertragingen helpen voorkomen of beperken: 

door minstens 2 minuten vóór het vertrek aanwezig te zijn op het perron (deze verplichting 

staat zelfs op de kaartjes van de SNCF) en, zeker wanneer het om groepen gaat, door 

aanwezig te zijn op de door het personeel en/of via de luidsprekers meegedeelde plaats, 

door het in- of uitstappen van andere reizigers niet te hinderen, door minder mobielen en 

reizigers met bagage of jonge kinderen te helpen, door de procedures en de 

reservatietermijnen na te leven wanneer hulp wordt gevraagd bij het in- en uitstappen, door 

het personeel te gehoorzamen en niet in te stappen na het in werking stellen van het 

geluidssignaal dat het sluiten van de deuren aangeeft.  

 

Een campagne om de reizigers hierover te sensibiliseren is het overwegen waard, bovenop 

het aanduiden en/of omroepen van de plaats waar de trein aan het perron stopt (inclusief 

informatie over de plaats van de eerste klasse en PBM-rijtuigen). 

 

Vaststellingen: 

De NMBS heeft diverse maatregelen genomen om “kleine” vertragingen te vermijden of 

beheersen, meer bepaald:  

• acties om het personeel te sensibiliseren rond het belang van discipline, 

samenwerking en communicatie bij de uitoefening van hun respectieve taken (herstellers en 

controleurs, stationspersoneel en rangeerders, treinbestuurders en -begeleiders, verdelers, 

medewerkers van het Rail Operations Center); 

• de oprichting van plaatselijke overlegplatformen die het eerste vertrek van bundels 

analyseren en die, wanneer het om terugkerende problemen gaat, naar structurele 

oplossingen zoeken en voorstellen formuleren voor de stuurgroep “Eerste vertrek”. Die 

neemt de nodige acties op centraal niveau. 

 

Sedert eind 2016 beschikt Infrabel over een nieuw informaticasysteem voor de 

verkeerssturing van het treinverkeer, het “Traffic Management System”, dat identiek is aan 

het systeem dat door de Zwitserse spoorwegen wordt gebruikt. In geval van verstoring moet 

dit systeem meer bepaald de verkeersleiders toelaten om te anticiperen en sneller 

oplossingen uit te werken. Wanneer de medewerkers van Traffic Control en de seinhuizen 

het goed beheersen, zal het de stiptheid van de treinen geleidelijk aan ook helpen 

verbeteren. 

 

Het comité stelt echter vast dat verscheidene reizigerstreinen onderweg herhaaldelijk 

vertraging oplopen, terwijl deze vertragingen niet te wijten lijken te zijn aan vastgestelde 

incidenten (en in het bijzonder aan incidenten die het voorwerp uitmaken van een “relaas”): 

onder andere de treinen IC 2116 en IC 2117 van de verbinding Brussel-Zuid – Namen – 

Aarlen – Luxemburg, van maandag tot vrijdag (vertrek vanuit Brussel-Zuid om 16.33 en 17.33 

uur). Deze treinen bestaan uit 9 M6-rijtuigen, getrokken door een locomotief van reeks 13. 
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De reistijden ervan zijn identiek aan die van de andere IC 21xx-treinen op dezelfde 

verbinding, die overwegend bestaan uit AM96-motorstellen met een betere acceleratie. 

 

Ook goederentreinen veroorzaken vertragingen voor reizigerstreinen en kunnen het eerste 

vertrek verstoren, onder andere op de as Hasselt – Antwerpen (lijnen 35, 16 en 15).  

Voor de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst is de heffing voor het gebruik van de 

spoorweginfrastructuur echter gemiddeld en per kilometer bijna drie keer hoger dan die 

voor goederentreinen.  

 

Aanbevelingen: 

Het comité beveelt de NMBS en Infrabel aan om: 

• een inventaris te maken van de treinen die herhaaldelijk vertraging oplopen wanneer 

deze vertragingen niet te wijten zijn aan vastgestelde incidenten, de baanvakken en stations 

te bepalen waar deze vertragingen zich terugkerend voordoen of toenemen, alsook de 

meest kritieke perioden van het jaar; 

• naar kortetermijnoplossingen te zoeken: 

- ofwel wat betreft het dagelijkse beheer van het verkeer: bijvoorbeeld een dubbele 

tractie gebruiken voor zware getrokken treinstellen (meer bepaald in de herfst op 

heuvelachtige lijnen of bij tijdelijke snelheidsbeperkingen), materieel met een betere 

acceleratie gebruiken en tegelijk evenveel zitplaatsen aanbieden, …; 

- ofwel wat betreft de aanpassingen van de dienstregeling voor bepaalde treinen 

tijdens de spitsuren, zoals een langere stilstand in de grootste stations, een langere reistijd 

of de afschaffing van een halte in een of meer tussenstations die dan door een P-trein 

worden bediend (zoals treinen S8 en S81 tussen Brussel en Ottignies in de vroege ochtend 

en de late namiddag); 

• er op toe te zien dat de korte treinen op de juiste plaats stoppen in stations met 

lange perrons en dat de reizigers hiervan op de hoogte worden gebracht (via aankondiging 

of stationspersoneel); 

• in het kader van de volgende aanpassingen van het vervoersplan: 

- op bepaalde assen van maandag tot vrijdag een bediening op de spitsuren toe te 

passen die niet het basisstramien van de klokvaste dienstregelingen die de rest van de dag 

gelden, overneemt; 

- beter rekening te houden met de duur van de vertrekprocedure voor lange treinen in 

de stations van Brussel-Centraal en Brussel-Schuman (spoor 2) waar de perrons in bocht zijn 

aangelegd, en met de in- en uitstaptijden van de reizigers voor lange treinen die bestaan uit 

I11-rijtuigen of AM96-motorstellen met relatief smalle deuren; 

- sommige piekuurtreinen die momenteel de Noord-Zuidverbinding in Brussel 

bedienen, af te leiden naar de oostelijke en westelijke ringlijnen (lijnen 26 en 28) waar de 

stations ook een goede aansluiting bieden op het stadsvervoer en meer bepaald de metro te 

Brussel-Schuman, Merode, Brussel-West en Simonis; 
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- voldoende overstaptijd te voorzien met treindiensten die elk uur of om de twee uur 

rijden en, aan het eind van de dag, specifieke wachttijden voor de laatste trein op elke 

verbinding; 

• lijnen 26 en 28 te voorzien van uitwijksporen aan het perron en van rangeersporen, 

meer bepaald in Schaarbeek-Josafat/Evere en Brussel-West. 

 

4.6. Bijsturingsscenario’s en lijnkennis van de treinbestuurders in geval van 

onderbreking van het verkeer en in een station of op een baanvak van een lijn 

 

De uitwerking van bijsturingsscenario’s is onontbeerlijk om zich voor te bereiden op sterk 

verstoorde situaties die niet te zijn voorzien maar wel worden vastgesteld, zoals de 

onbereikbaarheid van een groot station en de onderbreking van de dienst op een baanvak 

van een belangrijke lijn gedurende enkele uren of dagen. Aan de hand van deze scenario’s 

kunnen de operationele verantwoordelijken hun beslissingen op dezelfde basis nemen, het 

aantal vertraagde en afgeschafte treinen zoveel mogelijk beperken en een sneller herstel 

van de normale toestand voorbereiden. Kwesties zoals de inzet en het hergebruik van het 

rijdend personeel en het rollend materieel moeten altijd in realtime worden opgelost, 

afhankelijk van de omstandigheden, de mogelijkheden en de beschikbaarheden op dat 

moment.  

 

Vaststellingen: 

In 2017 werkten de NMBS en Infrabel bijsturingsscenario’s uit die als alternatief voor het 

vervoersplan moeten dienen in geval van een volledige sluiting van tien grote stations op het 

net en de Noord-Zuidverbinding in Brussel. Voor elk station legt het bijsturingsscenario de 

principes voor de wijzigingen van de betrokken IC- en L- of S-verbindingen vast: beperking of 

splitsing van het traject, omleidingsreisweg of afschaffing. Bijsturingsscenario’s in geval van 

de onbereikbaarheid van andere stations en een onderbreking van het verkeer op 

baanvakken van belangrijke lijnen worden momenteel uitgewerkt of geactualiseerd. 

 

Een van de voorwaarden om omleidingsreiswegen te organiseren is de lijnkennis van de 

treinbestuurders.  

 

Iedere treinbestuurder moet immers in het bezit zijn van een of meer bevoegdheidsbewijzen 

waar de infrastructuur en het rollend materieel worden genoemd en waar of waarmee hij 

gemachtigd is te rijden (artikel 4.1 van Richtlijn 2007/59/EG en artikel 134 van de wet van 30 

augustus 2013 houdende de Spoorcodex). Als een baanvak van een omleidingsreisweg niet 

in een van zijn bevoegdheidsbewijzen wordt vermeld, dan mag hij daar niet rijden of moet 

hij zich op dit baanvak laten begeleiden door een loods die over het gewenste 

bevoegdheidsbewijs beschikt. Deze verplichting beperkt de mogelijkheden om 

omleidingsreiswegen te organiseren.  
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De NMBS is zich terdege bewust van dit probleem en heeft al maatregelen genomen om 

ervoor te zorgen dat bepaalde lijnen van de omleidingsreiswegen door meer 

treinbestuurders zijn gekend, meer bepaald lijn 28 (westelijke ringlijn rond Brussel), in geval 

van een onderbreking of grote beperking van de dienstverlening op de Noord-

Zuidverbinding. 

 

Aanbevelingen: 

Het comité is van oordeel dat de uitwerking en actualisering van bijsturingsscenario’s een 

essentiële taak is om de gevolgen van zware incidenten beter te beheersen. Het wenst dat 

dergelijke scenario’s voor alle lijnen en knooppuntstations van het net worden uitgewerkt.  

 

In dit kader beveelt het aan om: 

• indien mogelijk, voor elke spoorwegverbinding een omleidingsreisweg te bepalen en, 

in voorkomend geval, de realisatie van nieuwe verbindingen of vertakkingen te overwegen 

waarmee sommige van deze reiswegen kunnen worden ingekort of “kop-staartbewegingen” 

van omgeleide treinen kunnen worden vermeden. Deze omleidingsreiswegen kunnen ook 

zeer nuttig blijken tijdens onderhouds-, vernieuwings- en moderniseringswerken aan de 

infrastructuur; 

• deze omleidingsreiswegen op te nemen in de lijnkennis van alle betrokken 

treinbestuurders en, om die kennis op peil te houden, het systematische gebruik van deze 

reiswegen door een P-trein of door de eerste/laatste trein van de dag te overwegen; 

• indien een vertakking of baanvak op een omleidingsreisweg niet in het 

bevoegdheidsbewijs van de treinbestuurder wordt vermeld, de mogelijkheid te onderzoeken 

of hij (zoals bijvoorbeeld in Duitsland) zonder loods op deze vertakking of dit baanvak mag 

rijden, mits een (vast te leggen) maximumsnelheid wordt nageleefd en op voorwaarde dat 

de weersomstandigheden een goede zichtbaarheid garanderen (geen mist of sterke 

sneeuwval). 

 

 

4.7. Externe gebeurtenissen: maatschappelijke feiten 

 

Vaststellingen: 

Bommeldingen, de ontdekking van verdachte pakketten, persoonsaanrijdingen, de 

aanwezigheid van spoorlopers (trespassing), branden en gaslekken in de buurt van 

spoorlijnen, enz. hebben een steeds grotere impact op de stiptheid van treinen. 
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In dat verband wenst het comité twee gebeurtenissen te vermelden, die een buitensporige 

impact hadden: 

 

a) Op 16/11/2017 omstreeks 9.30 uur werd het lichaam van een baby gevonden in de 

Elandstraat te Watermaal-Bosvoorde, vlakbij de spoorlijn. De moeder van het kind werd op 

dezelfde plaats aangetroffen en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.  

Op politiebevel werd het spoorverkeer op deze plaats (en dus ook op het baanvak Etterbeek 

– Ottignies) bijna zes uur lang (van 9.30 uur tot ongeveer 15.30 uur) volledig stilgelegd. Het 

aantal vertraagde of afgeschafte treinen bedroeg 321. 

 

b) Op 23/11/2017 werd de fabriek Milcamps in Vorst door brand verwoest. Op bevel 

van de brandweer werd het spoorverkeer meer dan 30 minuten lang onderbroken bij het 

binnenrijden van Brussel-Zuid, omstreeks 15 uur. De autosnelweg Brussel – Bergen/Charleroi 

tussen de plaats van de brand en de spoorlijnen werd echter niet afgesloten voor het 

verkeer. Het aantal vertraagde of afgeschafte treinen bedroeg 518. 

 

De aanwezigheid van spoorlopers (trespassing) is geen recent fenomeen. Tot 2009 bleven de 

vertragingen als gevolg van dergelijke incidenten echter relatief beperkt (minder dan 10.000 

minuten op jaarbasis). Sedertdien zijn ze sterk gestegen en in veel grotere mate dan het 

aantal incidenten. Tussen 2013 en 2017 steeg het aantal incidenten dat voor vertragingen 

zorgde, met 69 % (477 gevallen in 2013 en 807 gevallen in 2017), terwijl het aantal minuten 

vertraging als gevolg van deze incidenten met 156 % steeg (54.777 minuten in 2013 en 

140.312 minuten in 2017). Deze evolutie is vooral te wijten aan het feit dat steeds vaker een 

beroep wordt gedaan op de algemene GSM-R-alarmen (in het bijzonder door Traffic 

Control). Het gevolg daarvan is dat het verkeer in de betrokken zone tijdelijk wordt 

stilgelegd. 

 

Ter informatie: ProRail (Nederlandse spoorweginfrastructuurbeheerder) meldt in een artikel 

op zijn website (Offensief tegen toenemend aantal spoorlopers, 28 juli 2017) dat het 3.105 

meldingen van spoorlopers registreerde in 2016 en dat de vertragingen gemiddeld 3,5 uur 

per dag bedroegen (wat neerkomt op ongeveer 75.000 minuten op jaarbasis).  

 

Hoewel het aantal geregistreerde gevallen hoger lijkt dan in België, zijn de vertragingen 

beduidend minder.  

 

Aanbevelingen: 

Terwijl het de nadruk legt op het belang en de voortzetting van preventieve maatregelen, is 

het comité van oordeel dat de acties op korte termijn meer betrekking moeten hebben op 

het beheer van dergelijke incidenten, om het treinverkeer zo weinig mogelijk te hinderen en 

de normale toestand zo snel mogelijk te hervatten.  
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Zijn aanbevelingen zijn dus niet alleen bestemd voor de NMBS en Infrabel, maar ook voor de 

hulp- en politiediensten, het parket en de respectieve toezichthoudende instanties (de 

federale ministers van Mobiliteit, Binnenlandse Zaken en Justitie). 

 

 

 

 

a) Maatschappelijke feiten met tussenkomst van de hulpdiensten en de politie 

Deze feiten hebben vooral betrekking op bommeldingen, de ontdekking van verdachte 

pakketten, persoonsaanrijdingen en incidenten in de buurt van spoorlijnen (branden, 

gaslekken, enz.). 

 

Het comité beveelt Infrabel en de NMBS aan om: 

• systematisch de chronologie van de gebeurtenissen, de aankomst ter plaatse van de 

verschillende interveniënten (hulp- en politiediensten, parket, “interventiecoördinatoren” 

van de NMBS en Infrabel, …), de genomen beslissingen en maatregelen (sedert het stilleggen 

of beperken van het verkeer tot de volledige vrijgave van het spoor) vast te leggen, en dit 

voor elk incident waarbij het verkeer langer dan 10 minuten werd onderbroken of waarbij 

het verkeer langer dan 20 minuten ernstig werd beperkt; 

• de hulpdiensten, de politiediensten en het parket te sensibiliseren rond de gevolgen 

van een onderbreking van het verkeer en de duur hiervan (in het bijzonder voor de reizigers) 

en rond de noodzaak om de sporen die niet door het incident werden getroffen, 

onmiddellijk vrij te geven, eventueel met een plaatselijke snelheidsbeperking. 

Onderbrekingen van het verkeer, zelfs van korte duur, hebben ook blijvende gevolgen voor 

de stiptheid die tot enkele uren na het einde van het incident kunnen duren, afhankelijk van 

de lijnen en van de betrokken treindiensten; 

• met de politiediensten, de hulpdiensten en het parket samenwerkings- en 

communicatieprincipes voor dergelijke incidenten overeen te komen, zodat elke partij zijn 

taken kan uitoefenen met het oog op een snelle hervatting van de treindiensten.  

De beslissingen in verband met de beperking of onderbreking van het verkeer en de 

(gedeeltelijke) ontruiming van een station, moeten in onderling overleg worden genomen 

door het ROC (Railways Operations Center van de NMBS en Infrabel) enerzijds en de 

hulpdiensten, de politiediensten en het parket anderzijds, op basis van objectieve en 

bewijskrachtige elementen; 

• een keer per semester met de hulpdiensten, de politiediensten en het parket een 

debriefing te organiseren over het beheer van de belangrijkste incidenten/ongevallen om: 

- de chronologie van de gebeurtenissen en de aankomst ter plaatse van de 

interveniënten te onderzoeken; 

- de gegrondheid van de genomen beslissingen en maatregelen, hun omvang en duur 

te beoordelen: meer bepaald de veiligheidsperimeter, de gedeeltelijke of volledige evacuatie 

van het station, het volledig of gedeeltelijk stilleggen van het verkeer, enz.;  
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- aanbevelingen te formuleren om de noodzaak van de te nemen maatregelen en hun 

fasering beter te bepalen, om de werkmethoden van de interveniënten op het hele net te 

uniformiseren en om de communicatie en informatie-uitwisseling efficiënter te maken; 

- op die manier de normale toestand sneller te kunnen herstellen.  

 

 

 

b) Spoorlopers 

In december 2017 werden de exploitatieprocedures aangepast voor gevallen waarin de 

aanwezigheid van indringers in of nabij de sporen wordt vastgesteld (Bericht 14 I TMS/2017). 

Het doel van deze aanpassingen is een beter beheer van dergelijke incidenten naargelang de 

omstandigheden en zodoende een vermindering van het aantal treinvertragingen. Medio 

2018 wenst het comité op de hoogte worden gebracht van de impact ervan op de stiptheid, 

van de door Infrabel genomen maatregelen om de ontvangstzones voor GSM-R-alarmen te 

verkleinen (om enkel de betrokken treinen te bereiken) en van de terugkoppeling. In 

verband hiermee beveelt het comité ook aan om zich te baseren op de ervaring die 

spoorwegnetten in buurlanden (meer bepaald ProRail/NS) hebben met het beheer van 

dergelijke incidenten. 

 

4.8. Externe gebeurtenissen: weersomstandigheden  

 

Vaststellingen: 

De weersomstandigheden en de sterke en plotse verslechtering ervan zijn niet zonder gevolg 

voor het spoorverkeer. Ze zijn echter terugkerend van aard en dus voorzienbaar. Het comité 

heeft vastgesteld dat de NMBS en Infrabel over gemeenschappelijke actieplannen 

beschikken, meer bepaald: 

 

• een “Winterplan” met tal van acties die op centraal en lokaal niveau worden 

ondernomen, zodat de treindiensten in normale winterse omstandigheden kunnen worden 

verzekerd. Deze acties betreffen zowel het realtimebeheer van het verkeer als het rollend 

materieel en de infrastructuur (het materieel beschermen tegen vorst, ijzel en condensatie, 

de perrons sneeuwvrij maken, de wissels verwarmen, de bovenleiding ontijzelen, enz.). In 

extreme omstandigheden voorziet dit plan bovendien in een alternatieve dienst met minder 

treinen en bevoorrechte reiswegen; 

• een “Herfstplan” om het gebrek aan grip van de wielen op de rails te bestrijden, een 

fenomeen dat het gevolg is van de gecombineerde effecten van het vallen van de bladeren, 

een hoge vochtigheidsgraad en luchtvervuiling: spoorreinigingstreinen of uitstrooiing van 

“Sandite” (een mengsel van zand, gel en metalen deeltjes) op de rails van gevoelige 

baanvakken. 
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Aanbevelingen: 

In deze context wil het comité echter het belang van het onderhoud van de omgeving van de 

lijnen benadrukken en in het bijzonder de toepassing van de bepalingen van de wet van 25 

juli 1891 om te voorkomen dat bomen en takken op de sporen zouden vallen in geval van 

sterke wind en sterke sneeuwval.  

 

Titel I “Maatregelen betreffende het behoud van en den veiligen dienst op de spoorwegen” 

van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843 op de politie der 

spoorwegen (geconsolideerde wetgeving), bepaalt onder andere: 

- Artikel 2: “Langs den spoorweg mogen de boomen niet behouden worden op eene 

grotere hoogte dan den afstand tusschen den voet van den boom en den vrijen rand van de 

spoorweg. ...”; 

- Artikel 4: “Binnen eene ruimte van 20 meters, gemeten van den vrijen rand, mag 

(Infrabel) ... bevelen ... het vellen der boomen, die dreigen om te vallen en waardoor de 

veiligheid der treinen in gevaar zou zijn. De eigenaars moeten dat bevel nakomen. Voeren zij 

de voorgeschreven werken niet uit binnen den bepaalden tijd, dan geschieden deze van 

ambtswege en op hun kosten. ...”. 

 

 

5. ANDERE VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

5.1. Stiptheidsstatistieken 

De maandelijkse en jaarlijkse statistieken die door Infrabel worden gepubliceerd, hebben 

enkel betrekking op het percentage van de treinen die op tijd of met minder dan 6 minuten 

vertraging aankomen in hun eindbestemmingsstation en in het eerste station van de 

Brusselse Noord-Zuidverbinding (Brussel-Zuid of Brussel-Noord, naargelang van het geval), 

wanneer ze hier passeren. De lezer kan hieruit het percentage treinen met 6 minuten 

vertraging of meer afleiden.  

Het comité meent dat het nuttig is om aanvullende informatie te verstrekken over het 

percentage treinen dat met 6 minuten vertraging of meer aankomt. Bijvoorbeeld het 

percentage treinen dat met een vertraging van 6 tot minder dan 15 minuten, van 15 tot 

minder dan 30 minuten en van 30 minuten of meer aankomt. Over het algemeen houdt een 

vertraging van 10 minuten of 30 minuten immers niet dezelfde hinder in voor de reizigers.  

 

 

5.2. Beheersing van de risico’s 

 

De exploitatie van het spoorwegnet is steeds gevoeliger voor verschillende factoren die 

intern en extern aan het spoorwegsysteem zijn. Deze exploitatie vereist dan ook een goed 

beheer van de risico’s op verscheidene vlakken. Nieuwe fenomenen kunnen zich voordoen 

en andere fenomenen die enige tijd onderdrukt waren, kunnen opnieuw de kop opsteken.  
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Een voorbeeld hiervan is koperdiefstal; die verviervoudigde tussen 2009 en 2012 en zorgde 

voor grote treinvertragingen, maar is sedertdien sterk afgenomen op het hele net. Het risico 

op een heropleving blijft echter bestaan, wegens het herstel van de economische groei op 

wereldniveau en de stijging van de koperprijzen. Het comité moedigt Infrabel aan om zijn 

acties tegen diefstal voort te zetten: kabels in goten leggen, zoveel mogelijk aluminium 

kabels gebruiken en kabels markeren.  

Het “Nationaal actieplan tegen koperdiefstal”, dat Infrabel in 2013 lanceerde met 

medewerking van Securail (NMBS), de politiediensten, het parket en andere openbare 

instanties, moet worden voortgezet en eventueel worden uitgebreid. 

 

5.3. Institutionele ontwikkelingen van het spoorweglandschap  

 

Sedert het einde van de jaren 1990 heeft het spoorweglandschap in bijna alle Europese 

landen belangrijke institutionele ontwikkelingen doorgemaakt. In België vertaalden deze 

ontwikkelingen zich meer bepaald in de opsplitsing van de voormalige NMBS in diverse 

ondernemingen (Infrabel, NMBS en Lineas) en in de overdracht van het internationale 

hogesnelheidsreizigersvervoer aan Eurostar en Thalys.  

 

Deze institutionele ontwikkelingen, in combinatie met het grote aantal personen die met 

pensioen gaan en nieuwe aanwervingen, brengt ook een geleidelijk verlies van ervaring en 

polyvalentie met zich mee bij diverse beroepen die rechtstreeks verband houden met de 

exploitatie van het spoorwegnet. 

Het comité benadrukt dan ook de noodzaak van bruggen tussen de NMBS en Infrabel, het 

belang van de samenwerking en de voortzetting van reeds genomen initiatieven: de 

organisatie van gemeenschappelijke opleidingen, een nauwer overleg tussen de diensten en 

de operationele verantwoordelijken, de mogelijkheid voor medewerkers die dat wensen 

(verkeersleiders, dienstregelaars, rijdend personeel, onderstationschefs, enz.) om van de ene 

naar de andere onderneming over te stappen na een gepaste opleiding en bijscholing. Deze 

maatregelen, die de komende jaren aan belang zullen winnen, zijn onontbeerlijk om een 

gemeenschappelijk inzicht in het spoorwegsysteem en zijn beperkingen te ontwikkelen en te 

onderhouden, en dus om stiptere treinen te verzekeren. 

 

 

5.4. Kostprijs van niet-stiptheid 

 

Een gebrek aan robuustheid van het vervoersplan leidt tot vertraagde en afgeschafte treinen 

en houdt een kostprijs in: voor de reiziger, voor het spoorwegsysteem en voor de hele 

maatschappij. De notie van kosten voor vertragingsminuten en afgeschafte treinen wordt 

niet uitdrukkelijk vermeld in het “Actieplan Stiptheid” van de NMBS en Infrabel. Hierdoor 

verzwakken ook de preventiemaatregelen. 
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De kosten voor treinvertragingen worden door de NMBS op 7,01 euro per minuut (in 2018) 

geraamd. Ze worden forfaitair vermeerderd met 259,70 euro wanneer de vertraging meer 

dan 60 minuten bedraagt. De kosten voor een afgeschafte trein zijn nog niet geraamd. Deze 

bedragen worden gebruikt om de schadevergoedingen te berekenen die worden geëist van 

derden die verantwoordelijk zijn voor de vertraging. Het gaat hierbij om gemiddelden. 

Momenteel wordt geen onderscheid gemaakt volgens het soort trein (IC, S en L), de 

samenstelling, het uur en de dag. 

 

Het comité beveelt de NMBS aan om de berekeningsmethode voor de kosten van vertraagde 

en afgeschafte treinen te verfijnen. Deze berekening moet rekening houden met de kosten 

voor de onderneming, met inbegrip van de impact op het imago en de inkomsten (verlies 

van klanten en lagere eenheidsopbrengsten), voor de reiziger en voor de maatschappij. Deze 

resultaten kunnen ook worden gebruikt bij de sturing van het “Actieplan Stiptheid” en bij de 

keuze van de organisatie en methoden om onderhouds-, vernieuwings- en 

moderniseringswerken aan de infrastructuur uit te voeren. 

 

 

5.5. Impact van de organisatie van infrastructuurwerken op de totale kosten van het 

spoorwegsysteem (NMBS + Infrabel) 

 

De organisatie en methoden voor de uitvoering van werken aan de spoorweginfrastructuur 

hebben niet alleen een impact op de treindiensten en de stiptheid ervan (zie punt 4.3 

hierboven), maar ook op de totale kosten van Infrabel en de NMBS (en andere 

spoorwegondernemingen).  

 

Zo kan Infrabel, door vernieuwingswerken aan sporen met een lijnonderbreking overdag of 

in het weekend uit te voeren, zijn eigen kosten verlagen dankzij een efficiënter gebruik van 

middelen. Omgekeerd veroorzaakt het vaak extra kosten voor de NMBS: bijkomende 

prestaties van het rijdend en stationspersoneel, gebruik van vervangbussen, verlies van 

inkomsten, …. Deze extra kosten zijn het gevolg van langere reistijden, het gebruik van 

omleidingsreiswegen, de beperking of afschaffing van bepaalde treinen (of treindiensten) 

met vervangend vervoer voor een deel van de reisweg. 

 

Het comité begrijpt dat infrastructuurwerken niet zonder gevolg zijn voor de treindiensten 

en dat belangrijke aanpassingen hiervan in sommige gevallen onvermijdelijk zijn. Daarom 

beveelt het Infrabel en de NMBS aan om nauwer samen te werken bij de planning, de 

organisatie en uitvoering van infrastructuurwerken en om in het bijzonder toe te zien op de 

robuustheid van de aangepaste dienstregelingen en om de totale kosten voor het 

spoorwegsysteem zoveel mogelijk te beperken. 
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5.6. Vertrekprocedure voor de reizigerstreinen 

 

Het comité is van oordeel dat het opgeven van het DICE-project (Departure in a Controlled 

Environment) in september 2017 een goede beslissing is. Deze procedure was veel te 

ingewikkeld en hield grote risico’s in voor de stiptheid. Dit belet niet dat de huidige 

procedures moeten worden verbeterd. 

 

In dat verband beveelt het comité de NMBS en Infrabel aan om: 

• ofwel een procedure toe te passen die identiek is aan de door een andere 

spoorwegonderneming gebruikte procedure en waarvan de efficiëntie werd bewezen; 

• ofwel samen met andere spoorwegondernemingen (NS, CFL, SNCF, DB, SBB/CFF, 

ÖBB, …) een gemeenschappelijke procedure uit te werken die geleidelijk aan in de Europese 

Unie algemeen kan worden toegepast, net zoals ETCS bijvoorbeeld. 

 

Bij de aanpassing van de huidige procedure, voorzien voor juni 2018, stelt het comité voor 

dat de communicatie naar de reizigers ook melding zou maken van hun bijdrage tot de 

beheersing van “kleine vertragingen” (zie punt 4.5 hierboven). 

 

 

5.7. Terugkoppeling 

 

Het comité moedigt de NMBS en Infrabel aan om op alle vlakken hun processen voor 

terugkoppeling voort te zetten en verder uit te werken, niet alleen intern, maar ook met de 

spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders in de buurlanden. Zij worden immers 

geconfronteerd met gelijkaardige incidenten. Een regelmatige uitwisseling van ervaringen en 

goede praktijken is dan ook zeer nuttig. 

 

5.8. Elektriciteitsschaarste 

 

Vaststellingen: 

In geval van elektriciteitsschaarste en indien absoluut noodzakelijk zal het afschakelplan 

(ministerieel besluit van 13 november 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 

juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit) in 

werking worden gesteld per groep hoogspanningsposten die elk een afschakelschijf 

vertegenwoordigt.  

Het telt 8 schijven die geen homogene geografische zones omvatten. Eenzelfde schijf betreft 

de gemeenten van verschillende regio’s van het land. Eenzelfde gemeente (of zelfs eenzelfde 

straat) kan door verscheidene hoogspanningsposten worden gevoed die tot verschillende 

schijven behoren. 
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In geval van de aangekondigde activering van schijven 1 tot 7 van het afschakelplan voorziet 

het “Bedrijfscontinuïteitsplan” van Infrabel dat er gedurende de 24 uur van de dag(en) in 

kwestie geen enkele trein op het net zal rijden. In geval van activering van schijf 8 (dat als 

eerste zou worden aangekondigd en in principe worden geactiveerd in geval van 

elektriciteitsschaarste) zullen de treinen blijven rijden, maar enkele baanvakken zullen niet 

worden bediend, evenmin als bepaalde stations langs bediende baanvakken.  

Deze situatie is het gevolg van het feit dat veel sein-, verlichtings-, verwarmings- en 

drijfkrachtinstallaties op de lokale distributienetten zijn aangesloten en niet op de 

tractieonderstations die rechtstreeks zijn aangesloten op het hoogspanningsnet van ELIA en 

die in principe niet onder het afschakelplan vallen. 

 

De website van de FOD Economie vermeldt meer bepaald dat het afschakelplan zal worden 

geactiveerd indien dat absoluut noodzakelijk is en indien alle andere voorafgaande 

maatregelen ter verhoging van het aanbod en ter verlaging van het verbruik niet volstaan, 

dat de afschakeling in principe betrekking zal hebben op één schijf tegelijk en dat de 

onderbrekingen ongeveer 3 uur zullen duren, a priori tussen 17 en 20 uur tijdens het 

dagelijkse piekverbruik in de winter. Indien de afschakeling voor enkele opeenvolgende 

dagen of enkele malen wordt aangekondigd, dan zullen de schijven om beurten en in 

dalende volgorde worden afgeschakeld, los van het feit of de vorige schijf nu wel of niet 

werd afgeschakeld. Deze site vermeldt bovendien het aantal, de lijst en plaats van de 

hoogspanningsposten die in heel het land kunnen worden afgeschakeld, namelijk 56.804 

hoogspanningsposten (ongeveer 7.100 hoogspanningsposten per schijf) op een totaal van 

100.692. Dit betekent ook dat 43.888 hoogspanningsposten, ofwel 43,6 %, niet onder het 

afschakelplan vallen. In geval van activering hiervan zullen de treinen op het hele net 

gedurende de 24 uur van de dag(en) in kwestie stoppen met rijden, tenzij schijf 8 wordt 

geactiveerd. 

 

Wat de elektriciteitsproductie betreft, vormt de energietransitie (de geleidelijke afschaffing 

van fossiele brandstoffen en kernenergie ten voordele van hernieuwbare energie) een grote 

uitdaging voor België, gezien de huidige termijnen en technische ontwikkelingen die nog 

moeten worden gerealiseerd, onder andere in verband met de opslag van elektriciteit. In 

2016 vertegenwoordigde de elektriciteit uit kernenergie en fossiele brandstoffen nog 80,7 % 

van de totale productie (waarvan 51,7 % kwam van kernenergie en 29,0 % van fossiele 

brandstoffen). Momenteel is België overigens een netto-invoerder van elektriciteit. 

 

Om hun elektriciteitsverbruik in geval van mogelijke schaarste te verminderen, hebben de 

NMBS en Infrabel maatregelen voorzien die in deze volgorde van prioriteit zullen worden 

genomen: 

• beperking van de verwarming en verlichting van gebouwen; 

• uitstel van goederentreinen tot buiten de perioden van piekverbruik; 
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• vermindering of afschaffing van de voorverwarming en/of verwarming van treinen 

tijdens kritieke perioden; 

• vermindering van het aantal reizigerstreinen, meer bepaald de treinen die volgens 

het “Winterplan” bij extreme omstandigheden worden afgeschaft. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het elektriciteitsverbruik van het openbaar vervoer 

(trein, metro en tram) minder dan 2 % van het totale verbruik vertegenwoordigt.  

 

Aanbevelingen: 

Het comité beveelt de openbare instanties en in het bijzonder de federale overheid aan om: 

• de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening van het land te garanderen in het 

kader van de energietransitie;  

• in geval van een mogelijke elektriciteitsschaarste, de activering van het afschakelplan 

te vermijden door maatregelen te nemen die een aanzienlijke verlaging van het verbruik van 

huishoudens, de industrie en handelszaken, vrijetijdscentra, wegbeheerders (verlichting), 

enz. beogen, in het bijzonder tijdens de kritieke uren en over het hele grondgebied. Deze 

maatregelen moeten het voorwerp uitmaken van bindende plannen, alsook de controle op 

het bestaan hiervan en, in voorkomend geval, de toepassing ervan; 

• in geval van afschakeling, in de eerste plaats schijf 8 van het plan te activeren, ook 

wanneer dat al werd aangekondigd maar uiteindelijk nog niet werd toegepast; 

• op middellange termijn (binnen 3 à 5 jaar) de lijst van afschakelbare 

hoogspanningsposten zodanig aan te passen dat de voorziening voor de elektrische 

installaties van Infrabel en de NMBS ten minste op de grote assen van het net wordt 

gegarandeerd.  

 

 

6. CONCLUSIES 

 

Het comité is van oordeel dat de huidige onvoldoende stiptheid van de reizigerstreinen van 

de binnenlandse dienst vooral het gevolg is van structurele factoren en dat een nauwere 

samenwerking tussen de NMBS en Infrabel deze toestand aanzienlijk zal verbeteren. Het 

comité is ervan overtuigd dat zijn aanbevelingen hiertoe kunnen bijdragen, dat het 

realistisch is om op korte termijn een jaarlijkse stiptheid van meer dan 90 % te halen en 

binnen twee à vier jaar een stiptheid van 92 à 94 %. 

 

Om deze doelstelling te ondersteunen, beveelt het comité ook de oprichting van een 

specifieke projectstructuur aan om de robuustheid van het vervoersplan te verbeteren, 

onder auspiciën van de gedelegeerd bestuurders van de NMBS en Infrabel. Deze structuur 

kan worden opgericht op basis van het bestaande platform PEP/SOP NMBS – Infrabel 

(Plateforme Echange Ponctualité / Stiptheid Overleg Platform). 
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Het comité wenst ook een grondige discussie met de NMBS en Infrabel te hebben over zijn 

vaststellingen en aanbevelingen en over de maatregelen die ze zullen nemen om 

operationeel beter samen te werken met het doel de stiptheid van de treinen te verbeteren. 
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Samenvatting van de aanbevelingen - Advies 18/03: Stiptheid van de 

reizigerstreinen van de binnenlandse dienst en beheersing van 

incidenten. 
 
                                    

1. INLEIDING 
 

Een hoge stiptheidsgraad voor de reizigerstreinen vereist: 

- een robuust vervoersplan. Het daadwerkelijke treinverkeer volgens de dienstregeling en 
de stiptheid hiervan zijn daar de essentiële kenmerken van. De robuustheid van een 
vervoersplan hangt af van talrijke factoren zoals: de opmaak van de dienstregelingen, de 
organisatie van de treindienst, de configuratie van het spoorwegnet, van de stations en 
van de lijnen, de organisatie van de onderhouds- en vernieuwingswerken aan de 
infrastructuur, het realtimebeheer van het verkeer; 

- de beheersing van (het risico op) incidenten. Deze bestaat uit de preventie, het beheer en 
de terugkoppeling. 

 

In 2010 werkten de NMBS en Infrabel een gemeenschappelijk “Actieplan Stiptheid” uit. 

Ondanks de positieve effecten van de talrijke acties daalde de stiptheid van de reizigerstreinen 

in 2016 en 2017 opnieuw, na een verbetering in 2014 en 2015. Bovendien duren de gevolgen 

van een incident gemiddeld vaak langer en is de gecumuleerde vertraging groter. De 

hoofdreden hiervoor is dat er geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met 

verscheidende fundamentele factoren die moeten bijdragen tot de robuustheid van het 

vervoersplan en dat ze niet het voorwerp uitmaken van doelgerichte en overlegde acties 

tussen de NMBS en Infrabel. Bovendien hebben gebeurtenissen buiten het spoorwegsysteem 

steeds negatievere gevolgen voor de stiptheid van de treinen. 

 

2. BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN  
 

Deze aanbevelingen staan niet los van elkaar. Ze interageren met elkaar en de realisatie ervan 

zal ze wederzijds versterken. 

 

2.1. Omkeertijd van de treinen in het eindstation en aflossing van het rijdend personeel 
Hoewel vertraagde en afgeschafte treinen als gevolg van onvoldoende omkeertijden in het 

eindstation en van gebrekkige aflossingen van het rijdend personeel weinig voorkomen op de 

meeste verbindingen, zijn er toch gevallen waarin die terugkerend voorkomen. Het comité 

beveelt de NMBS aan om: 

- een systematisch onderzoek uit te voeren van de vertraagde en afgeschafte treinen als 
gevolg van dergelijke oorzaken; 

- naar oplossingen te zoeken voor terugkerende gevallen. In de veronderstelling dat op 
korte termijn geen bevredigende oplossingen kunnen worden gevonden binnen de 
beurtregelingen van het rijdend personeel en het rollend materieel, moeten aanpassingen 
van het vervoersplan worden overwogen. 

 



93 
 

Raadgevend Comité van de Treinrezigers    10 oktober 2019 
 

2.2. Configuratie van het spoorwegnet, van de stations en van de lijnen 
De configuratie van het spoorwegnet, van de stations en van de lijnen is een doorslaggevende 

factor voor de robuustheid van het vervoersplan. Deze moet een vlot verkeer onder normale 

omstandigheden verzekeren, maar ook, in geval van incidenten, verdere vertragingen of 

afgeschafte treinen als gevolg van verstopte stations en lijnen vermijden of beperken. 

 

Om het huidige vervoersplan robuuster te maken, beveelt het comité Infrabel en de NMBS 

aan om in onderling overleg normen vast te leggen waarin voor elke as van het net het 

volgende wordt vastgelegd:  

- de intervallen tussen de groepen wissels voor tegenspoor en normaalspoor, de afstand 
tussen seinen in volle baan; 

- het aantal, de plaats en de lengte van de uitwijksporen; 
- de configuratie van de roosters van de knooppuntstations en de grote tussenstations, het 

aantal perron- en rangeersporen. 
Deze normen moeten zo snel mogelijk worden toegepast. 

 

Ook doet het comité de volgende aanbevelingen: 

- dat de NMBS en de andere spoorwegondernemingen Infrabel op de hoogte brengen van 
hun ontwerpen van vervoersplannen voor 2025-2035; 

- dat Infrabel de configuratie van het spoorwegnet (met omleidingsreiswegen) uitwerkt om 
de robuustheid van de voorgestelde vervoersplannen te verzekeren, en de nodige 
investeringen en de planning hiervan bepaalt.  

 

2.3. Organisatie van de onderhouds- en vernieuwingswerken aan de infrastructuur 
Het comité begrijpt dat de vernieuwingswerken en, in zekere mate, de onderhoudswerken 

niet zonder gevolg zijn voor de treindienst. Om de hinder hiervan voor de reizigers echter tot 

het minimum te beperken, beveelt het aan: 

- dat Infrabel de uitvoering van vernieuwings- en moderniseringswerken zodanig plant dat 
deze zo snel mogelijk klaar zijn, dat het niet meer dan 2 werven tegelijk op eenzelfde as 
voorziet en dat het geen dienst op enkelspoor organiseert over meer dan 6 à 8 kilometer; 

- dat Infrabel en de NMBS nauwer samenwerken in verband met de planning van werken 
en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de dienstregeling, door in het bijzonder te 
letten op de robuustheid van de aangepaste dienstregelingen. 
 

2.4. Beheersing van "kleine" vertragingen 
Bij de opmaak van de dienstregelingen worden buffers opgenomen in de reistijden, om 

"kleine” vertragingen op te vangen die te wijten zijn aan kleine incidenten of tijdelijke 

snelheidsbeperkingen. Een verhoging van deze buffers met als enige doel de problemen in 

verband met robuustheid op te lossen heeft echter vaak averechtse effecten: ze leidt tot een 

daling van de capaciteit van het net en houdt het risico op minder nauwkeurige operatoren in 

die de notie van “op de minuut rijden” uit het oog verliezen. 

 

In het kader van de volgende aanpassingen van het vervoersplan beveelt het comité met name 

aan om: 
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- op bepaalde assen van maandag tot vrijdag een bediening op de spitsuren toe te passen 
die niet het basisstramien van de klokvaste dienstregelingen die de rest van de dag gelden, 
overneemt; 

- sommige piekuurtreinen die momenteel de Noord-Zuidverbinding in Brussel bedienen, af 
te leiden naar de oostelijke en westelijke ringlijnen (lijnen 26 en 28) waar de stations ook 
een goede aansluiting bieden op het stadsvervoer en meer bepaald de metro te Brussel-
Schuman, Merode, Brussel-West en Simonis; 

- lijnen 26 en 28 te voorzien van uitwijksporen met een perron en uitwijksporen, meer 
bepaald in Schaarbeek-Josafat/Evere en Brussel-West. 

 

 

2.5. Bijsturingsscenario's en lijnkennis van de treinbestuurders bij onderbreking van het 
treinverkeer in een station of op een baanvak 

De uitwerking van bijsturingsscenario’s is onontbeerlijk om zich voor te bereiden op sterk 

verstoorde situaties die niet te zijn voorzien maar wel worden vastgesteld, zoals de 

onbereikbaarheid van een groot station en de onderbreking van de dienst op een baanvak van 

een belangrijke lijn gedurende enkele uren of dagen. Het aanwenden van dergelijke scenario’s 

omvat gewoonlijk het gebruik van omleidingsreiswegen. 

Een van de voorwaarden om omleidingsreiswegen te organiseren is de lijnkennis van de 

treinbestuurders. Volgens de huidige regelgeving moet iedere treinbestuurder immers in het 

bezit zijn van een of meer bevoegdheidsbewijzen waarop de infrastructuur waarop hij 

gemachtigd is te rijden wordt vermeld. 

 

In dat verband beveelt het comité aan om: 

- indien mogelijk, voor elke spoorwegverbinding een omleidingsreisweg te bepalen 
en, in voorkomend geval, de realisatie van nieuwe verbindingen of vertakkingen te 
overwegen waarmee sommige van deze reiswegen kunnen worden ingekort of 
“kop-staartbewegingen” van omgeleide treinen kunnen worden vermeden;  

- deze omleidingsreiswegen in de lijnkennis van de bestuurders in kwestie op te 
nemen; 

- indien een vertakking of baanvak op een omleidingsreisweg niet in het 
bevoegdheidsbewijs van de bestuurder wordt vermeld, de mogelijkheid te 
onderzoeken of hij zonder loods op deze vertakking of dit baanvak mag rijden, mits 
een (vast te leggen) maximumsnelheid wordt nageleefd en op voorwaarde dat de 
weersomstandigheden een goede zichtbaarheid garanderen (geen mist of sterke 
sneeuwval). 

 

2.6. Externe gebeurtenissen: maatschappelijke feiten 
Bommeldingen, de ontdekking van verdachte pakketten, persoonsaanrijdingen, de 

aanwezigheid van spoorlopers, branden en gaslekken in de buurt van spoorlijnen, enz. hebben 

een steeds grotere impact op de stiptheid van treinen.  

 

Maatschappelijke feiten met tussenkomst van de hulp- en politiediensten 

Het comité beveelt Infrabel en de NMBS aan om: 
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- de hulpdiensten, de politiediensten en het parket te sensibiliseren rond de gevolgen van 
een onderbreking van het verkeer en de duur hiervan (in het bijzonder voor de reizigers) 
en rond de noodzaak om de sporen die niet door het incident werden getroffen, 
onmiddellijk vrij te geven; 

- met de politiediensten, de hulpdiensten en het parket de samenwerkings- en 
communicatieprincipes overeen te komen, zodat elke partij zijn taken kan uitoefenen met 
het oog op de snelle hervatting van de treindiensten. de beslissingen in verband met de 
beperking of onderbreking van het verkeer en de (gedeeltelijke) ontruiming van een 
station, moeten in onderling overleg worden genomen door het ROC (Railways Operations 
Center van de NMBS en Infrabel) enerzijds en de hulpdiensten, de politiediensten en het 
parket anderzijds, op basis van objectieve en bewijskrachtige elementen; 

- een keer per semester met de hulpdiensten, de politiediensten en het parket een 
debriefing te organiseren over het beheer van de belangrijkste incidenten/ongevallen en 
om aanbevelingen te formuleren om de normale toestand sneller te kunnen herstellen. 

 

Spoorlopers 
In december 2017 werden de exploitatieprocedures aangepast voor gevallen waarin de 

aanwezigheid van indringers in of nabij de sporen wordt vastgesteld. Het doel van deze 

aanpassingen is een beter beheer van dergelijke incidenten en om de gevolgen ervan voor de 

treindienst te beperken. Het comité wenst op de hoogte worden gebracht van de impact ervan 

op de stiptheid en van de terugkoppeling. 

 

 

3. OVERIGE AANBEVELINGEN 
 

Dit advies bevat tevens aanbevelingen op de volgende vlakken: 

- evacuatie van treinen in nood; 
- externe gebeurtenissen ingevolge de weersomstandigheden; 
- stiptheidsstatistieken; 
- risicobeheersing; 
- institutionele ontwikkelingen van het spoorweglandschap; 
- kostprijs van niet-stiptheid; 
- impact van de organisatie van infrastructuurwerken op de totale kosten van het 

spoorwegsysteem (NMBS + Infrabel); 
- vertrekprocedure voor de reizigerstreinen; 
- terugkoppeling; 
- elektriciteitsschaarste. 
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Advies 18/04: Strategie Trein + Fiets 
 

▪ Op 31 mei 2018 heeft de NMBS haar visie op de intermodaliteit trein + fiets voorgesteld 
aan een delegatie van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers.  

▪ Het comité dankt de NMBS voor deze presentatie en verheugt zich over het feit dat de 
nationale spoorwegmaatschappij zich van het grote potentieel van de intermodaliteit 
trein + fiets bewust wordt.  

▪ De fiets is immers een essentiële schakel die de toegang tot het station van vertrek 
vergemakkelijkt en het verzorgingsgebied dus met meerdere kilometers rond elk station 
uitbreidt. Hij vergemakkelijkt ook aanzienlijk het "last mile"-traject vanaf het station van 
aankomst. 

▪ Dit advies heeft een algemene strekking. Voor meer specifieke aspecten is het nuttig de 
fietsersverenigingen die de gebruikers vertegenwoordigen (GRACQ en Fietsersbond) te 
raadplegen. 

1. METHODE 
 
▪ Het RGCT waardeert de aangekondigde samenwerking met het Fietsberaad voor de 

intermodale knooppunten. Ook Brussel Mobiliteit en de SPW in Wallonië zouden aan het 
overleg moeten deelnemen.  

 
▪ We hebben vastgesteld dat slechts weinig Franstaligen (4 %) hun mening gaven in de 

grote online enquête van 2017, gericht op de gebruikers van fietsenstallingen en hun 
tevredenheid.  

 
▪ Een samenwerking met GRACQ en Pro Velo had meer antwoorden uit het zuiden van het 

land kunnen opleveren. 
 
▪ Uit een enquête die GRACQ en de Fietsersbond in 2017 bij 6336 Belgische fietsers 

organiseerden over dit thema, blijkt dat minder dan 25 % van de Belgische fietsers (20 % 
in Wallonië) het gemakkelijk vindt om trein en fiets te combineren30.Angst voor diefstal 
en vandalisme zijn doorslaggevende factoren voor wie de fiets nog niet gebruikt om naar 
het station te gaan. Dat is nog meer het geval sedert de opkomst van de elektrische fiets. 

 
▪ Het is dus essentieel dat de NMBS een antwoord biedt op deze verwachtingen van de 

potentiële fietsers. 
 
 

 

 
30  https://www.gracq.org/thermometre-cycliste 

 

Advies 18/04 
 

https://www.gracq.org/thermometre-cycliste
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2. VISIE, AMBITIE EN DOELSTELLINGEN 
 

Het comité deelt de ambitieuze visie van de strategie van de NMBS: de stations 

toegankelijker maken voor fietsers, een modal shift teweegbrengen van de auto naar de 

fiets om zich naar het station te begeven, de MOBIB-kaart ook voor de fiets gebruiken, 

uitgaan van de behoeften van de fietsers, enz. 

Het comité is het ook eens met het feit dat de strategie voorrang geeft aan de vertrek- en 

aankomststations (parkeren, beveiliging, onthaal, toegankelijkheid, informatie), maar 

benadrukt dat dit niet ten koste mag gaan van het vervoer van vouw- en andere fietsen in 

treinen, die in bepaalde gevallen noodzakelijk blijven. 

 

3. FIETSBELEID “IN HET STATION” 

3.1 Fietsenstalling 

De door de NMBS voorgestelde typologie van de stations (A,B,C,D) maakt strategieën 

mogelijk die zijn aangepast aan verschillende situaties (bv. veel reizigers maar weinig fietsen 

of omgekeerd). 

Het comité is ook zeer tevreden met de principes van de nabijheid van de perrons, de 

bescherming tegen slechte weersomstandigheden en verlichting in de fietsenstallingen. Het 

beleid van systematische uitbreiding wanneer de 

capaciteit voor 80 % is bereikt, is ook een zeer goede 

zaak. Daarnaast moet echter een beleid worden 

bepaald voor het verwijderen van weesfietsen die 

onnodig kostbare plaatsen innemen. 

De reizigers hebben problemen met het model "NMBS-

rack". De gebruikersverenigingen krijgen voortdurend 

opmerkingen over deze racks. Het is soms moeilijk om 

een fiets tussen twee reeds gestalde fietsen te 

plaatsen, omdat de afstand tussen de fietsen klein is. 

Ook fietsen met een mandje geven problemen. Er zou 

vooral meer ruimte tussen de fietsen moeten zijn. Er zijn niet-standaardfietsen zoals 

bakfietsen of tandems, waarvoor geen bruikbare stalling beschikbaar is.  
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Ook daarvoor moet een oplossing worden gevonden. Voor de fietskluizen bestaan er 

goedkope zelfbedieningsmodellen met gaas, die erg geschikt zijn voor onbewaakte haltes 

waar weinig vraag is.  

Ze zijn veel gemakkelijker te beheren dan gesloten kluizen (geen sleutels of abonnement, ...). 

Dat is een stap in de goede richting, vooral in dunbevolkte plattelandsgebieden. 

Deze fietskluizen moeten worden geplaatst in overleg met externe partners zoals de 

gemeenten, de gewesten, TEC/De Lijn, de fietsersverenigingen, ... 

Voor de beveiligde fietsenstallingen in de stations moet gecentraliseerd (niet station per 

station) een MOBIB-kaart worden aangeboden, zoals de abonnementen voor autoparkings.  

Er kan ook een fietsidentificatiesysteem aan worden toegevoegd. De NMBS zou hiervoor 

contact kunnen opnemen met de onderneming Traxio, die momenteel een Velo-Pass-

systeem ontwikkelt om elke in België verkochte fiets te identificeren: 

http://www.traxio.be/fr/nouvelles/2018/01/velo-pro-velo-pass/  

 

3.2 Fietspunten 

Wat de Fietspunten betreft, zijn we blij dat de bestaande Fietspunten behouden blijven en 

dat er een samenwerking met externe partners komt om er nog meer te openen.  

Het comité merkt echter op dat het Fietspuntenbeleid nog niet altijd duidelijk is, hoewel we 

een pragmatische visie steunen die is aangepast aan de lokale omstandigheden. 

 

3.3 Blue-bikes 

Voor de “last mile” willen we graag de strategie van de NMBS voor de dochteronderneming 

"Blue-bike” kennen. We vrezen dat de NMBS de controle over het systeem, over de 

toekomstige plaatsen van de verhuurpunten, maar ook over de externe partners (die 

mogelijk andere prioriteiten heeft) zal verliezen. Ook merken we op dat Wallonië slechts drie 

Blue-bike-verhuurpunten heeft (wat erg weinig is voor het aantrekkelijk te maken).  

We zouden ook graag zien dat er samenwerkingsverbanden worden aangegaan met de 

andere deelfietssystemen om de combinatie trein + deelfiets te vergemakkelijken 

(Antwerpen, Brussel, Namen, Mechelen, Kortrijk). 

Het “City Pass”-systeem moet idealiter ook betrekking hebben op de deelfietssystemen. 

  

http://www.traxio.be/fr/nouvelles/2018/01/velo-pro-velo-pass/
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3.4 Toegankelijkheid 

Wat de wegen naar de stations/haltes betreft, wensen we dat de NMBS meer proactief 

optreedt inzake de aanvragen voor fietsinfrastructuur op de gemeente- en gewestwegen. 

Met name via de gewestelijke mobiliteitsplannen. 

Er kunnen ook fietsinfrastructuren op het grondgebied van de NMBS/Infrabel worden 

aangelegd. Deze opportuniteiten mogen niet links blijven liggen. In het bijzonder wanneer 

het gaat om rechte paden langs de sporen (direct, lichte hellingen) en stationsovergangen. 

Dit zijn overigens vaak de beste routes om de stations te bereiken. 

Er moet ook rekening worden gehouden met de fiets bij de renovatie of bouw van 

spoorwegbruggen want het zijn interessante oversteekplaatsen voor fietsers. 

 

4. BELEID VOOR HET MEENEMEN VAN FIETSEN OP DE TREIN 

4.1 Toegankelijkheid van de perrons 

Een helling is inderdaad de beste oplossing voor iedereen, niet alleen voor de fietsers. De 

nieuwe liften moet een minimale diepte hebben zodat er plaats is voor een fiets/tandem. 

Zoveel mogelijk trappen moeten met fietsgoten worden uitgerust, en dit aan weerszijden 

zodat de trap tegelijkertijd kan worden opgegaan en afgegaan met een fiets. Fietsers kunnen 

immers overal vandaan komen, zeker met de toename van vouwfietsen. We mogen niet 

enkel op de liften rekenen (defect, te klein of overvol) om het probleem van de 

toegankelijkheid van de perrons op te lossen. 

Hiervoor zijn er officiële aanbevelingen van de gewesten en ook de REVALOR-gids. 

4.2 Toegankelijkheid van het rollend materieel 
 
We raden aan om in elke trein een deel van een wagon in te richten als multifunctionele 
ruimte (fietsen, tandems, kinderwagens, rolstoelen), met een maximum aan opklapbare 
zitplaatsen.  
 
Dit alles moet met grote fietslogo's duidelijk worden aangegeven.  
 
De bagageruimten van het bestaande materieel zouden als dergelijke open ruimten moeten 
worden ingericht. Door ze uit te rusten met opklapbare stoelen kunnen er tijdens de 
spitsuren ook een aantal zitplaatsen worden toegevoegd. 
 
Het is belangrijk om deze ruimten obstakelvrij in te richten, zodat fietsen, met name 
tandems, gemakkelijker kunnen manoeuvreren. 
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De reizigers moeten hun fiets in de trein kunnen laden zonder tussenkomst van het 
personeel om de treinen niet onnodig te vertragen (bv. Desiro). Dat kan bovendien de 
stiptheid van de treinen bevorderen.  
 
Voor het huidige rollend materieel zijn dus aanpassingen wenselijk. Soms gaat het om een 
detail, bijvoorbeeld de knoppen om de deuren van het fietscompartiment van de M6-
rijtuigen te openen, vervangen (momenteel met een sleutel!). 

We verwijzen ook naar het advies 18-02 van het RGCT over de toegankelijkheid van de 

stations en de treinen. 

4.3 Toegestane fietstypes 

4.3.1 Vouwfietsen 

Het is niet altijd eenvoudig om een vouwfiets tussen of onder twee zitplaatsen te plaatsen, 

omdat niet al het rollend materieel dit toelaat (bv. Desiro). De fietser heeft dan geen andere 

keuze dan hem op het platform te laten, waar hij (in sommige gevallen) hinder kan 

veroorzaken en kan worden gestolen. 

Dit brengt ons terug bij de noodzaak van een open en multifunctionele vrije ruimte in elke 

trein, waar ook vouwfietsen kunnen worden opgeborgen. 

In de toekomst zou ook de beschikbare ruimte tussen de rugleuningen moeten worden 

vergeleken met de ruimte die een vouwfiets inneemt, zoals bij handbagage (in vliegtuigen). 

4.3.1 Standaardfietsen 

De tarieven voor het vervoer van fietsen in treinen werden uitsluitend opgesteld voor 

occasionele reizigers die lange afstanden afleggen.  

We vragen om een variabel tariefbeleid voor korte afstanden en de mogelijkheid om een 

jaarabonnement voor reizen buiten de spitsuren in te voeren. 

We vragen ook om een beetje flexibiliteit in sommige treinen, waar slechts twee 

fietsplaatsen officieel zijn aangegeven. Dikwijls zijn het twee haken die zich echter in een 

apart compartiment bevinden waar veel meer fietsen in kunnen worden geplaatst (op 

voorwaarde dat ze niet aan de haken worden opgehangen). De meeste treinbegeleiders 

passen die flexibiliteit toe, maar ze zou wel "officieel" moeten worden. 

We betreuren ook het toekomstige verbod om tijdens de spits (schoolperiode) een fiets op 

de trein mee te nemen. Weinig fietsers maken gebruik van die mogelijkheid, want ze is vrij 

stressvol en lastig, maar ze hebben daar een goede reden voor.  
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Het gaat voornamelijk om beroepsmatig of utilitair gebruik (defecte fiets, lange reis naar het 

buitenland), dat niet mag worden ontmoedigd. 

Aangezien weinig fietsers dit doen, veroorzaakt het geen noemenswaardige vertraging voor 

treinen die in de spitsuren rijden. De impact op de stiptheid is dus erg klein. 

Ook de vergelijking met de MIVB is voor ons weinig relevant. Het beleid van de NMBS moet 

eerder worden vergeleken met dat van andere nationale spoorwegmaatschappijen (DB, 

SBB/CFF, SNCF, NL). 

In Nederland worden standaardfietsen tijdens de spitsuren uitgesloten, maar dit wordt 

gecompenseerd door een uitgebreidere dienstregeling (je kunt er tot zeer laat de trein 

nemen), door ‘OV-fietsen’ ter beschikking te stellen in meer dan 200 stations, door 

beveiligde stallingen in het station van aankomst, enz. Dit alles ontbreekt nog bij ons, vooral 

in het zuiden van het land. Als u met uw fiets pas om 9.37 uur in het station van Aarlen kunt 

instappen, bent u pas om 12 uur in Brussel! 

We vragen de NMBS dan ook deze beperking van de fietsvervoerdienst op een flexibele en 

creatieve manier toe te passen. In andere spoorwegnetten is het inschepen van fietsen 

tijdens de spitsuren alleen in grote steden (Londen, Parijs, Straatsburg, ...) verboden, maar 

wordt dit niet toegepast in plattelandsgebieden. Er kan ook een modulair tarief worden 

toegepast (duurder tijdens de spitsuren en goedkoper daarbuiten) om de vraag te reguleren. 

 
5. COMMUNICATIE 

We staan positief tegenover het toevoegen van een optie fiets aan de routeplanner van de 

NMBS. 

Op het perron zou de plaats van het fietscompartiment aan de reizigers moeten worden 

aangegeven. Dat zou het instappen van de fietsers versnellen en de stiptheid verbeteren. Als 

dat kan voor de wagons van 1ste klasse, dan moet het ook kunnen voor de fietsen.  

De samenstelling van de treinen kan ook worden aangekondigd in de mobiele apps. 
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Advies 18/05: Tariefaanpassingen op 1 februari 2019 

 

1. INLEIDING 

Op 25 september 2018 heeft de NMBS het Raadgevend Comité van de Treinreizigers 

uitgenodigd op de presentatie van haar voorstel van tariefaanpassingen op 1 februari 2019 

in het raam van het beheerscontract van de NMBS 2008-2012 (geconsolideerde versie van 

17/01/2014 na het vierde bijvoegsel, nog steeds van kracht). De NMBS vroeg het comité om 

haar uiterlijk op 7 november zijn advies te bezorgen. De definitieve goedkeuring van de 

tariefaanpassingen door de Raad van Bestuur van de NMBS is gepland op 30 november. 

Het comité dankt de NMBS voor de informatie die het op deze vergadering kreeg. Het 

comité verheugt zich over de voortzetting van de vastgestelde groei van het aantal 

spoorreizigers en beveelt de NMBS aan om iedere maatregel te vermijden, vooral dan op het 

vlak van de gebruiksvoorwaarden van de vervoerbewijzen, wat een averechts effect zou 

kunnen hebben.  

Het comité neemt akte van het feit dat de algemene verhoging van de tarieven lager zal zijn 

dan het inflatieverloop, vooral omwille van de voorschriften van het beheerscontract en de 

niet-gehaalde doelstellingen op het vlak van stiptheid. 

Het comité wenst dat hem in de toekomst de verwachte impact op de totale tariefproducten 

van elke voorgestelde aanpassing wordt meegedeeld, ongeacht of het gaat om wijzigingen 

van de prijzen of van de gebruiksvoorwaarden. Dit zou toelaten om de draagwijdte van elk 

van deze wijzigingen te kunnen beoordelen en relativeren. 

 

2. ALGEMEEN VERLOOP VAN DE TARIEVEN 

Het comité stelt vast dat de door de NMBS voorgestelde tariefaanpassingen conform de 

bepalingen van het beheerscontract zijn: Gemiddeld +1,18 % voor de treinkaarten en 

gemiddeld +0,29 % voor de overige vervoerbewijzen. Voor deze laatsten is de gemiddelde 

verhoging lager dan die die in het beheerscontract is toegestaan (+1,64 %, ofwel de 

verhoging van de gezondheidsindex van juni 2017 tot juni 2018). Dit resulteert in een daling 

 

Advies 18/05 
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van de voor de standaardbiljetten voorgestelde prijzen. Voor alle vervoerbewijzen bedraagt 

de gemiddelde prijsverhoging 0,77 % en deze is dus lager dan die van de gezondheidsindex. 

Het comité waardeert de verbeteringen die in 2016 en 2017 aan het vervoersaanbod zijn 

aangebracht (met 5,1 % meer treinen), vooral wat betreft de voorstedelijke bediening van 

de grote agglomeraties. Het comité verheugt zich ook over de sedert eind 2016 opgetekende 

groei van het reizigersaantal. Maar deze groei van het aanbod heeft ook een kostprijs. Het is 

dus van belang dat de NMBS over voldoende middelen beschikt om de bijkomende uitgaven 

die eruit voortvloeien, te dekken. Het tariefbeleid vormt hierbij een belangrijke hefboom.  

Daarom wil het comité de impact van de door de NMBS voorgestelde tariefaanpassingen op 

het reizigersaantal en de totale tariefproducten kennen. 

 

3. WIJZIGINGEN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE “PASSEN” 

Het comité neemt kennis van het voornemen van de NMBS om de voorwaarden die het 

mogelijk maken om te genieten van de Go Pass 10, de Key Card, de Campus Card, de 10-

travel Card en de Rail Pass op drastische wijze aan te passen en maakt zich hier ernstig 

zorgen over. Het comité is vooral ontgoocheld over drie voorstellen:  

A. Vermindering van de geldigheidsduur (van 12 naar 3 maanden voor de Passen en van 

6 naar 3 maanden voor de Key Card). 

B. Vervoerbewijs op naam (afschaffing van de anonieme aard en de mogelijkheid om 

met meer personen met eenzelfde Rail Pass of Go Pass te reizen).  

C. Uitsluitend beschikbaar in “digitale” versie (afschaffing van de papieren versie). 

  

3.1 Rail Pass 

Voor de Rail Pass stelt de NMBS enerzijds een tariefaanpassing voor en anderzijds een 

wijziging van de gebruiksvoorwaarden.  

Voor wat betreft de prijsverhoging die voor de Rail Pass wordt voorgesteld, kan deze op het 

eerste gezicht nogal veel lijken (+7,79 %).  
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Het comité is echter van oordeel dat de verhoging aanvaardbaar is: van februari 2012 tot 

februari 2018 werd de prijs van deze vervoerbewijzen immers slechts met 1,3 % of 0,8% (van 

€ 76 naar € 77 in 2de klasse en van € 117 naar € 118 in 1ste klasse, op 1 februari 2017) 

opgetrokken, terwijl de gezondheidsindex over diezelfde periode met 8,2 % steeg. 

De inperkingen van de gebruiksvoorwaarden van de Rail Pass zoals de NMBS ze voor ogen 

heeft, komen vanuit het standpunt van het comité, daarentegen simpelweg neer op een 

verholen afschaffing van deze tariefformule.  

Onder de huidige voorwaarden is de Rail Pass (waarvan de verkoopcijfers stijgen en het 

fraudepercentage relatief laag is, volgens de informatie die de NMBS ons gaf), een 

interessant vervoerbewijs, vooral dan voor de occasionele klant die zich alleen of in een 

kleine groep verplaatst en voor reizigers die vaak op verschillende trajecten reizen. Het is 

ook een lokproduct en een instrument voor klantenbinding. Het leent zich goed voor 

promoacties (bijvoorbeeld in december de Rail Pass voor eerste klasse verkopen tegen de 

prijs van die voor tweede klasse) en het kan ook dienen als geschenk voor familie en 

vrienden. Ten opzichte van het standaardbiljet biedt het bijvoorbeeld interessante kortingen 

op trajecten van meer dan 60 km, vooral dan van maandag tot vrijdag voor reizigers van 26 

tot 64 die geen andere kortingsmogelijkheden genieten.  

Daarnaast is het ook nog eens een vervoerbewijs dat zich leent om abonnees (woon-

werkverkeer) aan te zetten om de trein ook te gebruiken voor andere verplaatsingen en 

bestemmingen. En tot slot zijn er ook heel wat personen die geen smartphone hebben of 

niet vertrouwd zijn met alle functionaliteiten van dit toestel of die niet van plan zijn zo’n 

toestel te kopen. Het comité maakt er echter geen bezwaar tegen dat er een digitale versie 

van de Rail Pass ter beschikking wordt gesteld van de klanten die dit wensen, na testfasen 

over een voldoende lange periode, over de acceptatie door de klanten, over de goede 

werking van de informaticasystemen, over het resultaat van de controles door de 

treinbegeleiders, enz. Waarom overweegt de NMBS overigens niet om de identiteitskaart of 

de MOBIB-kaart van klanten als dragers voor de Rail Pass te gebruiken (idem voor de Go Pass 

10, de Key Card, de Campus Card, ...)? 

Burgers die occasioneel, maar toch regelmatig tijdens de week reizen en die geen kortingen 

genieten (kortingen worden aangeboden aan jongeren, senioren, kroostrijke gezinnen, 

personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten, ...) zijn dus de belangrijkste 

doelgroep van de Rail Pass, ongeacht of ze zich nu verplaatsen voor werk of vrije tijd, alleen 

of in gezelschap, steeds dezelfde dan wel verschillende trajecten afleggen. De wijzigingen 

van de gebruiksvoorwaarden zoals ze nu voorliggen, zullen deze personen sterk benadelen. 

Het zijn nochtans net deze personen die momenteel met de minst gunstige tarieven te 

maken krijgen (“full fare”-biljetten uiteraard uitgezonderd). Het is meer dan waarschijnlijk 

dat deze personen de trein als vervoerswijze dan gewoon links laten liggen.  
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Zoals hierboven aangegeven, is de Rail Pass een lokproduct dat diegenen die de trein nog 

niet dagelijks gebruiken de kans geeft om de trein als vervoersmogelijkheid te ontdekken en 

te leren waarderen. Ondanks het feit dat het een lokproduct is, brengt het de NMBS 

verhoudingsgewijs meer op dan het merendeel van de andere, meest gangbare 

tariefformules, met uitzondering uiteraard van de kaartjes tegen vol tarief. Door de 

voorgestelde wijzigingen zal de NMBS zichzelf dus beroven van klanten die weliswaar 

occasioneel, maar toch vrij regelmatig reizen en goede klanten zijn. 

Bijgevolg vraagt het comité met aandrang dat de NMBS de huidige voorwaarden behoudt. 

A. De houder van een Rail Pass moet het recht behouden om zich op zijn reis te 

laten vergezellen en om zijn reisgezellen op zijn Pass te laten meereizen. 

B. De geldigheidsduur van de Rail Pass moet voldoende lang zijn om de aankoop 

ervan door occasionele reizigers niet te ontraden en om klachten en 

terugbetalingsaanvragen bij gedeeltelijk gebruik tijdens de geldigheidsduur te 

vermijden. Dit was immers ook de reden waarom de geldigheidsduur van de Rail 

Pass en Go Pass in 2001 van 6 naar 12 maanden werd opgetrokken. 

C. Men moet de mogelijkheid om een “papieren” drager te gebruiken, behouden. 

Dit belet niet dat er, na een afdoende testperiode, ook een digitale versie van de 

Rail Pass ter beschikking kan worden gesteld van de reizigers die dit wensen. Men 

moet er ook op toezien dat reizigers niet buiten hun wil om door de 

Telecomoperatoren worden “gegijzeld”; de Mobib- of de identiteitskaart zijn 

daarom zeker een valabel alternatief voor het gebruik van een smartphone.  

 

3.2 Go Pass 10 

Het comité maakt dezelfde opmerkingen als voor de Rail Pass en brengt een negatief advies 

uit met betrekking tot de drie voornoemde voorstellen. Ook de Go Pass is een interessant 

vervoerbewijs en het is bovendien geschikt om de abonnees jonger dan 26 (woon-

school/werkverkeer) aan te moedigen om de trein ook voor andere verplaatsingen en 

bestemmingen te gebruiken.  

Mits afdoende testen is de overstap naar een digitale versie misschien relevant voor 

jongeren die een smartphone (en dus de financiële middelen om er een te kopen en te 

gebruiken) hebben en die ook vertrouwd zijn met de functionaliteiten ervan. De gebruiker 

moet echter altijd de vrije keuze behouden. Een “gedwongen” overstap naar een digitale 

versie is dus niet aangewezen.  
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3.3 Key Card 

Het comité maakt dezelfde opmerkingen als voor de Rail Pass en vraagt het behoud van de 

bestaande voorwaarden. Een digitale versie kan, na afdoende testen, worden voorgesteld 

aan de reizigers die dit wensen. 

3.4 10-travel Card 

Het comité vraagt het behoud van de bestaande voorwaarden. Het comité begrijpt de logica 

van de NMBS niet, aangezien de verkoop van een 10-travel Card haar toelaat om 

onmiddellijk de opbrengst van de verkoop van 10 kaartjes aan vol tarief te innen, de 

wachtrijen aan de loketten te verminderen en het leven van de betrokken gebruikers te 

vergemakkelijken. 

 

4. OVERIGE PRODUCTEN 

 

4.1 Ontwikkeling van de voorwaarden voor groepen 

 het comité verheugt zich over de inkorting van de termijnen voor 

reservaties. Reservaties aanmoedigen laat toe om, in ieders belang, beter te anticiperen 

en dus een beter evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod voor zitplaatsen. Het 

comité steunt bijgevolg het voorstel van de NMBS met betrekking tot de nieuwe 

voorwaarden voor groepen. Het comité stelt ook voor om bij de inwerkingtreding van de 

nieuwe voorwaarden, de nadruk te leggen op de bijkomende diensten van de 

“groepsformule”, vooral dan voor groepen bestaande uit kinderen jonger dan 12 jaar. 

 

4.2 Kids4free 

Het comité vraagt om bevestiging dat de formule ongewijzigd blijft. 

 

4.3 Wijziging van het gamma fietsbiljetten 

Het comité neemt akte van de voorgestelde vereenvoudiging en van de verlaging van de 

prijs voor het fietsbiljet enkele reis. Het is een eerste stap in de richting van een cyclist 

friendly beleid en het comité verwijst naar zijn advies 18/04 “Strategie Trein + Fiets” (cf. 

de invoering van een tarief in verhouding tot de afstand).  
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Het comité vraagt echter dat er zou worden bevestigd dat vouwfietsen die tussen de 

zitplaatsen kunnen worden geplaatst, gratis mogen worden meegenomen. 

 

4.4 Aanpassing van de prijzen op basis van de prijselasticiteitcoëfficiënten 

Het comité is ingenomen met het feit dat het in aanmerking nemen van 

prijselasticiteitscoëfficiënten het mogelijk maakt om bepaalde tarieven te verlagen en 

tegelijkertijd de inkomsten te verhogen door een toename van het aantal reizigers. Het 

hoopt echter dat de voorstellen voor prijsaanpassingen inderdaad een positief effect 

zullen hebben op de tariefproducten, een noodzakelijke voorwaarde (naast vele andere) 

om het treinaanbod te bestendigen en te verbeteren. Het is met belangstelling dat het 

comité volgend jaar zal vaststellen of dit inderdaad het geval is en of de waargenomen 

gedragingen inderdaad overeenstemmen met de gedragingen die door de 3750 

respondenten van de BCC/Ipsos-enquête van maart 2018 zijn gemeld. 

 

4.5 Seniorenbiljetten 

Om het leven van senioren te vergemakkelijken, zou het comité graag zien dat er een 

nieuwe 5 rittenkaart (heen en terug) komt (tegen de prijs van 5 ritten H&T met 

seniorenvoorwaarden). 

 

5. BESLUIT 

Het comité is erg ontgoocheld over de voornemens van de NMBS met betrekking tot de 

drastische herziening van de gebruiksvoorwaarden om van de onderstaande producten te 

kunnen genieten: Go Pass 10, Key Card, Campus Card, 10-travel Card en Rail Pass. Deze 

wijzigingen verkorten de geldigheidsduur van deze producten, maken deze tot biljetten op 

naam en leiden tot het verdwijnen van de “papieren” drager. Het comité kan begrijpen dat 

de NMBS haar producten aanpast aan de verbruiks- en verplaatsingsgewoonten, en dat ze 

doorverkoop, fraude, aanvechtingen en incidenten die dit teweeg kan brengen, tot een 

minimum wil herleiden. Het comité is echter van oordeel dat deze voornemens met 

betrekking tot de gebruiksvoorwaarden zoals ze nu voorliggen, onaanvaardbaar zijn. De 

ingestelde beperkingen zullen de klanten immers verplichten om over te schakelen op 

andere, duurdere vervoerbewijzen, of, wat waarschijnlijker is, om over te stappen van trein- 

naar autogebruik.  
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Over het geheel genomen is het comité van mening dat de averechtse effecten van deze 

beperkingen (averechtse effecten op het aantal vervoerde passagiers, op de totale  

tariefproducten, op het vlak van congestie op de weg, ...) op de middellange en lange termijn 

groter zullen zijn dan de verwachte winsten op de korte termijn.  

Het comité dankt de NMBS om het, zoals afgesproken, te hebben geraadpleegd vóór de 

eindgoedkeuring van de tariefaanpassingen 2019 door haar Raad van Bestuur. Het comité 

hoopt uiteraard dat er met zijn opmerkingen rekening wordt gehouden. 
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Voorstellingen 
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en Infrabel.

Advies 18/02: De reiziger centraal in een langetermijnvisie 
voor mobiliteit – Toegankelijkheid station en trein.

Advies 18/03: Stiptheid van de reizigerstreinen van de 
binnenlandse dienst en beheersing van incidenten.

Advies 18/04: Strategie trein + fiets.

Raadgevend comité voor de treinreizigers

2

Advies 18/05: Tariefaanpassingen op 1 februari 2019.
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1.1. Robuust vervoersplan: een (klein) incident veroorzaakt geen 
sneeuwbaleffect van treinvertragingen en -afschaffingen.

1.2. Beheersing van (het risico op) incidenten: preventie (kans op en/of 
gevolgen van incidenten verminderen), beheer (het treinverkeer zo snel
mogelijk normaliseren na een incident), opgedane ervaring (preventie en 
beheer van incidenten verbeteren).

1.3. Specificiteit van het Belgisch spoorwegnet: ongeveer 35% van de 
treinen van de binnenlandse dienst bedienen het Brussels Hoofdstelijk Gewest 
en de grote meerderheid ervan rijden via de Noord-Zuid Verbinding. Ongeveer 
50% van de reizigers hebben dit Gewest als vertrek- of aankomstpunt.

3

1. Voorwaarden voor een hoge stiptheid

Advies 18/03: Stiptheid van de treinen en beheersing van incidenten .

Raadgevend comité voor de treinreizigers

 

 

• Talrijke pertinente acties met positieve en meetbare resultaten.

• Maar verschillende belangrijke factoren die tot de robuustheid van het 
vervoersplan moeten bijdragen zijn niet (voldoende) aanwezig.

Raadgevend comité voor de treinreizigers

4

3.1. Hergebruikstijd van de treinen in het eindstation: moet voldoende 
zijn om het stipte vertrek van de volgende trein te verzekeren wanneer de 
vorige trein vertraging heeft opgelopen (behalve bij ernstige storingen).

2. Gemeenschappelijk ‘Actieplan Stiptheid’ van de NMBS en Infrabel

3. Voornaamste aanbevelingen om de robuustheid van het vervoers-
plan en de stiptheid van de treinen te verbeteren

Advies 18/03: Stiptheid van de treinen en beheersing van incidenten.
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3. Voornaamste aanbevelingen (vervolg)

3.2. Configuratie van het spoorwegnet, de stations en de lijnen:

1)een vlot verkeer verzekeren in normale omstandigheden, 

2)in geval van incidenten het sneeuwbaleffect van vertraging en afschaffing van 
treinen vermijden of beberken. 

Noodzakelijkheid van een voldoend aantal perron- en uitwijksporen in de 
(knooppunt)stations, wissels om op het tegenspoor te rijden en weer op het 
normaalspoor, zijsporen in volle baan, omleidinsreiswegen. 

Investeringsplan van Infrabel. 

Raadgevend comité voor de treinreizigers

5

Advies 18/03: Stiptheid van de treinen en beheersing van incidenten.

 

 

 

3. Voornaamste aanbevelingen (vervolg)

3.3. Organisatie van de onderhouds- en vernieuwingswerken aan de infrastructuur. 

Nieuwe bepalingen van DVIS (mei 2018). Tijdens werken met zwaar werfmaterieel op 
een spoor buiten dienst en waarbij er een risico bestaat op indringing door dat 
werfmaterieel in een naastliggend spoor in dienst: de toepassing van de procedure 
S460 (doortocht van een trein toegestaan na contact tussen het seinhuis en de 
werfleider die verzekert dat het spoor in dienst vrij is) is voortaan verboden en het 
verkeer moet dus volledig onderbroken worden op het naastliggende spoor. 

Nauwe samenwerking tussen Infrabel en NMBS is noodzakelijk:

- om het aantal lijnonderbrekingen te beperken, 

- de robuustheid van de aangepaste treindienst te verzekeren, 

- omleidingsreiswegen te gebruiken. 

Aanzienlijke verbeteringen merkbaar sedert einde 2018. 

Raadgevend comité voor de treinreizigers

6

Advies 18/03: Stiptheid van de treinen en beheersing van incidenten.
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3. Voornaamste aanbevelingen (vervolg)

3.4. Bijsturingsscenario’s in geval van verkeersonderbreking in een station of 
op een baanvak: moeten verder uitgewerkt en geactualiseerd worden. 

Bepalende factoren: 

- configuratie van het spoorwegnet en omleidingsreiswegen, 

- lijnkennis van de treinbestuurders.

Raadgevend comité voor de treinreizigers

7

Advies 18/03: Stiptheid van de treinen en beheersing van incidenten.

 

 

 

3. Voornaamste aanbevelingen (vervolg)

3.5. Externe gebeurtenissen en maatschappelijke feiten (spoorlopers, 
persoonsaanrijdingen, incidenten in de buurt van spoorlijnen, …):

• Beter beheer van dergelijke incidenten in functie van de omstandigheden.

• Bepaling van samenwerkingsprincipes tussen Infrabel, de NMBS, de hulp- en 
politiediensten en het parket: vaststelling van de toe te passen maatregelen 
in functie van de omstandigheden, met het oog op een snelle hervatting van 
het treinverkeer.

Raadgevend comité voor de treinreizigers

8

Advies 18/03: Stiptheid van de treinen en beheersing van incidenten.
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3. Voornaamste aanbevelingen (vervolg)

3.6. Mogelijk electriciteitstekort.

Vraag aan de federale regering om de stroomvoorziening van het spoor  te 
verzekeren en om de lijst van de afschakelbare hoogspanninsposten aan te 
passen zodat de voeding van de electrische installaties van Infrabel en van de 
NMBS blijft verzekerd bij een (mogelijk) electriciteitstekort.

Raadgevend comité voor de treinreizigers

9

Advies 18/03: Stiptheid van de treinen en beheersing van incidenten.

 

 

 

3. Voornaamste aanbevelingen (vervolg)

3.7. Opgedane ervaring (REX). 

De preventie en het beheer van incidenten verder verbeteren, niet alleen 
tussen Infrabel en NMBS maar ook met de spoorwegen van de buurlanden 
(ervaringen en goede praktijken).

➢De samenwerking tussen Infrabel en de NMBS verder 
versterken ten voordele van de klant met gemeenschappelijke 
doelstellingen (beheerscontracten).

Raadgevend comité voor de treinreizigers

10

Advies 18/03: Stiptheid van de treinen en beheersing van incidenten.
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Memorandum 2019 voor de toekomstige 
federale regering

Persconferentie van het Raadgevend Comité van de 
Treinreizigers

Brussel, 10 oktober 2019

 

 

STRUCTUUR VAN HET MEMORANDUM

2

• Inleiding

• Belangrijkste uitdagingen om aan de verwachtingen van 
de treinreizigers te beantwoorden

• De te activeren middelen die in handen zijn van de 
overheid

• De aanbevelingen

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
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INLEIDING

3

Belangrijke maatschappelijke doelstellingen:
• Verbetering van de mobiliteit en van de luchtkwaliteit;
• Aanpak van de klimaatverandering.

-> Binnen deze domeinen biedt het spoorvervoer 
belangrijke voordelen ten opzichte van het wegvervoer en 
de luchtvaart.

-> De ontwikkeling van de spoorwegen moet als 
ruggengraat van het openbaar vervoer ook passen in een 
geïntegreerd mobiliteitsbeleid.

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
 

 

 

4

– De aantrekkelijkheid en de 
doeltreffendheid van het vervoersaanbod 
verbeteren. 

– Een goede governance op het vlak van 
spoorwegbeleid om de ontwikkeling van 
een performante openbare 
dienstverlening te verzekeren.

– Een langdurige financiering van de 
diensten voor het openbaar vervoer 
waarborgen.

WAT

VERWACHTEN DE

TREINREIZIGERS? 

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN:

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
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5

- Vervoersplan NMBS 2020-2023

- Vervoersplan NMBS 2023-2026

- Beheerscontract NMBS

- Beheerscontract Infrabel

- Meerjareninvesteringsplan NMBS

- Meerjareninvesteringsplan Infrabel

- Samenwerkingsakkoord Staat-
Gewesten

WAT HEEFT DE

OVERHEID IN

HANDEN? 

DE TE ACTIVEREN MIDDELEN:

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
 

 

 

EERSTE UITDAGING
HOE DE AANTREKKELIJKHEID EN DE DOELTREFFENDHEID VAN HET

VERVOERSAANBOD VERBETEREN ? 
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I. Aantrekkelijkheid en 
doeltreffendheid van 
het vervoersaanbod

1) Het aanbod -frequentie en amplitude- verhogen
(advies 19/01):
-> op de meerderheid van de IC-, S- en L-verbindingen 
een amplitude van 17 tot 19 uur en een frequentie van 
twee tot vier treinen per uur en per richting bereiken 
(tegen 2025).

2) Een aanzienlijk grotere stiptheid bereiken (advies 
18/03):
-> het stiptheidsniveau van de spoorwegdiensten snel 
en duurzaam verbeteren  (een stiptheid bereiken van 
92,5% vanaf 2020). 

7

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
 

 

 

3) Het treinverkeer organiseren volgens het principe van 
de aansluitingsknopen (advies 17/02):

-> de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op het 
aanbod op middellange en lange termijn is heel 
belangrijk : het zijn de huidige en de toekomstige 
vervoersplannen die de configuratie van het net en de 
behoeften op het gebied van investeringen 
(infrastructuur en rollend materieel) moeten bepalen 
en niet omgekeerd.

-> het principe van de aansluitingsknopen (of het model 
van geïntegreerde dienstregeling): er worden in de 
stations zoveel mogelijk aansluitingsmogelijkheden 
gecreëerd, zodat de gebruiker volop van het 
uitgebreide aanbod kan genieten.

-> via de opeenvolgende vervoersplannen een steeds 
verdergaande toepassing van dit model 
(migratiestrategie).

8

I. Aantrekkelijkheid en 
doeltreffendheid van 
het vervoersaanbod

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
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4) De verbetering van de toegankelijkheid (PBM) van de 
stations, perrons en treinen voortzetten  (advies 
18/02):

-> de universele toegankelijkheid wordt een 
vanzelfsprekende en 

gegarandeerde werkelijkheid = toegang zonder 
niveauverschil.
-> elke verbetering is gunstig voor alle reizigers.
-> in ieder bestek betreffende de aanschaf van rollend 
materieel en betreffende de modernisering van de 
stations wordt een gemakkelijke toegankelijkheid van de 
perrons en de treinen gegarandeerd en gecontroleerd.

9

I. Aantrekkelijkheid en 
doeltreffendheid van 
het vervoersaanbod

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
 

 

 

5) De veiligheid van de reizigers, van de exploitatie van 
het net en van de elektriciteitsvoorziening ervan 
garanderen:

-> naast de investeringen in het ETCS-systeem, is het 
belangrijk om een voortdurende vernieuwing van de 
infrastructuur te garanderen om voor een hoog 
veiligheidsniveau van het net te zorgen.

10

I. Aantrekkelijkheid en 
doeltreffendheid van 
het vervoersaanbod

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
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TWEEDE UITDAGING
HOE EEN GOEDE GOVERNANCE OP HET VLAK VAN

SPOORWEGBELEID ONTWIKKELEN OM VOOR DE ONTWIKKELING
VAN EEN PERFORMANTE OPENBARE DIENST TE ZORGEN?

 

 

 

II. Een goede 
governance voor 
een performante 
openbare dienst

1) Een langetermijnvisie ontwikkelen voor de evolutie 
van het aanbod en van de infrastructuur om een 
ambitieus niveau van de openbare dienstverlening te 
bereiken:

-> de noodzaak om een gezamenlijke visie op het aanbod 
van openbaar vervoer in overleg tussen de federale 
overheid en de gewesten uit te werken = een 
samenwerkingsakkoord voorbereiden.

-> een doeltreffende governance tot stand brengen 
teneinde een nauwe samenwerking tussen de 
verschillende organiserende openbare 
vervoersautoriteiten in België te bevorderen, alsook met 

en tussen de verschillende operatoren van collectief 
vervoer (regionale en lokale gesprekspartners).

12

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
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2) De rol van de FOD Mobiliteit en Vervoer (directie 
Spoorvervoer) versterken door hem een echt statuut 
van Organiserende Vervoersinstantie toe te kennen:

-> de bepaling van het aanbod van openbaar vervoer en van 
de evolutie ervan (de strategische en tactische richtlijnen 
van het aanbod) moet weer meer in handen van de 
overheden komen. 

-> alsook de coördinatiebeginselen tussen de NMBS en de 
gewestelijke ondernemingen, het toezien op de samenhang 
van spoorweg-investeringsplannen en op de afstemming 
ervan op de evolutie van het geplande aanbod.

-> voldoende menselijke en financiële middelen toekennen 
om de FOD in staat te stellen de competenties te 
ontwikkelen om deze rol correct op te nemen.

13

II. Een goede 
governance voor 
een performante 
openbare dienst

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
 

 

 

 

3) Beheerscontracten met de NMBS en Infrabel sluiten, 
en dit voor de komende 10 jaar (advies 16/02):

-> België is vandaag niet klaar om de markt van de 
binnenlandse reizigersdiensten voor andere operatoren 
open te stellen. Eerst moet de overheid haar eigen visie op 
het aanbod van openbaar vervoer en de diensten die ze 
wenst te financieren en aan de burgers aan te bieden, 
nader omschrijven. 

-> Het Comité vreest vooral dat als de markt nu al wordt 
opengesteld, dit tot een achteruitgang van het aanbod op 
het spoor zal leiden vanwege een gebrekkige coördinatie 
van de aan verschillende operatoren toegekende diensten.

14

II. Een goede 
governance voor 
een performante 
openbare dienst

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
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(3)  Beheerscontracten met de NMBS en Infrabel sluiten, 
en dit voor de komende 10 jaar (advies 16/02) 

-> de hele markt van de binnenlandse reizigersdiensten per 
spoor via een contract van openbare dienstverlening voor 
een periode van 10 jaar rechtstreeks aan de NMBS 
toekennen. In dat contract het verwachte spoorwegaanbod 
en ambitieuze doelstellingen precies omschrijven en een 
gepaste financiering voorzien.

-> een beheerscontract met Infrabel sluiten voor een 
periode van 10 jaar, dat in overeenstemming met het 
geplande aanbod op korte, middellange en lange termijn, 
duidelijke richtlijnen voor de evolutie van het net verschaft.

-> deze beheerscontracten moeten permanent geëvalueerd 
worden door middel van precies omschreven indicatoren.

15

II. Een goede 
governance voor 
een performante 
openbare dienst

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
 

 

 

4) België zo snel mogelijk voorbereiden op de 
openstelling van de markt voor het binnenlandse 
vervoer :

-> de openstelling van de markt, die vanaf 2023 door 
de EU wordt opgelegd :  verplichting → opportuniteit 
kan worden om de binnenlandse spoorwegdiensten in 
België kwantitatief en kwalitatief te verbeteren.

-> de NMBS steunen bij de verbeteringen van haar 
diensten voor het cliënteel en van haar prestaties, 
zodat ze zich concurrerend kan positioneren in een 
geliberaliseerde markt.

-> de FOD Mobiliteit en Vervoer voorbereiden op de 
toepassing van de Europese wetgeving, de procedures 
en omstandigheden waarin de markt wordt geopend.

16

II. Een goede 
governance voor 
een performante 
openbare dienst

Raadgevend Comité van de Treinreizigers
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DERDE UITDAGING

HOE EEN LANGDURIGE FINANCIERING VAN DE DIENSTEN

VOOR HET OPENBAAR VERVOER WAARBORGEN?

 

 

 

 

III. Een langdurige 
financiering voor het 
openbaar vervoer 
waarborgen

1) Een kader voor een meer stimulerende en 
geïntegreerde tarifering vaststellen:

-> de tariefopbrengsten zijn van fundamenteel belang voor 
de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de 
spoorwegdiensten.

-> de implementatie van een veralgemeende 
tariefintegratie voor het hele land moet in het 
samenwerkingsakkoord staan.

18
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2) De goedgekeurde financiële verbintenissen nakomen:

-> Het Comité herinnert eraan dat de kosten van niet-
handelen op het vlak van mobiliteit zullen toenemen, gelet 
op de negatieve impact van het huidige model 
(klimaatverandering, verkeersopstopping, 
volksgezondheid). 

-> De lange looptijd typisch voor spoorweginvesteringen 
impliceert een zichtbaarheid en een financiële stabiliteit. 
De groei van het aanbod van spoorwegdiensten vereist 
betrouwbare begrotingsvooruitzichten → de best mogelijke 
omstandigheden voor de verbetering van de stabiliteit van 
de financiering van het openbaar vervoer per spoor 
(financieringswet spoorvervoer, investerings-fondsen
spoorvervoer, enz.) onderzoeken.

19

III. Een langdurige 
financiering voor het 
openbaar vervoer 
waarborgen
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3) Andere financieringsbronnen ontwikkelen:

-> naar andere financieringsbronnen zoeken ter aanvulling 
van de tariefopbrengsten en de overheidsfinanciering.

-> voorbeelden : in Frankrijk met zijn vervoersbelasting voor 
bedrijven, in Zwitserland met de accijnzen op brandstoffen 
die grotendeels rechtstreeks aan het spoorwegbeleid 
worden besteed.

-> de waardevermeerdering van het grondbezit bij nieuwe 
door de overheid of de overheidsbedrijven gefinancierde 
voorzieningen moet door deze laatste worden benut.

20

III. Een langdurige 
financiering voor het 
openbaar vervoer 
waarborgen
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127 
 

Raadgevend Comité van de Treinrezigers    10 oktober 2019 
 

 

 

 

 

De FOD Mobiliteit en Vervoer zorgt voor het beheer van het comité. 

 

Secretariaat van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers 

FOD Mobiliteit en Vervoer 

Anne Berghmans – Attaché 

Locker 5B79 

Vooruitgangstraat 56 

1210 Brussel 

: 02/277.40.19  

: anne.berghmans@mobilit.fgov.be 

 

Dank om uw briefwisseling enkel naar dit adres te versturen. 

 

*** 

De leden van het bureau van het comité zijn: 

 

▪ Dhr. Henry-Jean GATHON, Voorzitter 
hj.gathon@ulg.ac.be 

▪ Mevr. Ann ISEBAERT, Vicevoorzitter  
isebaertann@hotmail.com 

▪ Dhr. Sébastien STORME, Adjunctlid van het Bureau 
seb.storme@gmail.com 
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