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Inleiding 
 
Artikel 47/1 § 3 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van de wet van 21 maart 
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat 
betreft het raadgevend comité van de treinreizigers (Staatsblad van 24 juni 2014) 
bepaalt dat het Raadgevend Comité van de treinreizigers jaarlijks een 
activiteitenverslag opstelt voor de ondernemingen die reizigersvervoer per spoor 
aanbieden en het voorwerp uitmaken van opdrachten van openbare dienst, voor de 
minister waaronder de overheidsbedrijven ressorteren, voor de Minister die bevoegd 
is voor de regulering van het Spoorwegvervoer, voor de federale, wetgevende kamers 
en voor de gewestelijke overheden. 
 
Hieronder vindt u het verslag van het comité dat een overzicht geeft van zijn werking 
tijdens de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017. 
Dit verslag is beschikbaar op het secretariaat (zie bijlage 3). 
 
Het activiteitenverslag wordt bezorgd aan: 
▪ de ministers bevoegd voor de overheidsbedrijven en voor de regulering van het 

spoorwegvervoer  
▪ de Wetgevende Kamers en de Gewestexecutieven 
▪ de spoorwegoverheidsbedrijven die reizigersvervoersdiensten in het kader van 

hun opdrachten van openbare dienst aanbieden. 
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Voorwoord 
 

In het spoorwegsector volgen de jaren elkaar geruisloos en zonder al te veel verschillen 
op. Ook in 2017 hebben verschillende dossiers die de toekomst van het spoorvervoer 
in België betreffen (Vervoersplan, Beheerscontracten, meerjareninvesteringsplannen, 
tariefwijzigingen, ...) de aandacht van het comité getrokken. 
 
Vanuit het oogpunt van de dienstverlening aan de reizigers is het allerbelangrijkste 
dossier onomstotelijk de opmaak en vervolgens implementatie van het “Vervoersplan 
2017” van de NMBS. Tijdens het volledige opmaakproces van dit nieuwe vervoersplan 
werden er overlegvergaderingen tussen de NMBS en het comité georganiseerd. Dankzij 
deze vergaderingen kon het comité enerzijds in real time kennis nemen van de door 
de NMBS in het raam van de uitwerking van dit plan uitgezette beleidslijnen, en 
anderzijds, aan het management van de NMBS haar bekommernissen en 
aanbevelingen meedelen. In dit verband heeft het comité die algemene doelstellingen 
naar voren geschoven, waarmee in het nieuwe plan rekening is gehouden: de 
verbetering van de commerciële snelheid van de treinen, de veralgemeende toepassing 
van de normen op het vlak van de amplitude en de dagelijkse bedieningsfrequentie, 
en op elkaar aansluitende dienstregelingen volgens het beginsel van de 
aansluitingsknooppunten. Ook al betreurt het comité dat dit nieuwe plan, dat ingaat 
op 10 december 2017, de amplitude en de dagelijkse bedieningsfrequentie niet in de 
gewenste mate verhoogt, toch erkent het dat het plan in de goede richting gaat, 
aangezien het ten opzichte van het “Plan 2014”, het aanbod trein-kilometers optrekt, 
het verschillende voor de reizigers belangrijke verbindingen optimaliseert en het 
globaal genomen de reistijden vermindert. Het Comité zal echter nauwgezet toezien 
op de concrete effecten van dit plan voor het welzijn van de reizigers en zal in 2018 
de implementatie ervan beoordelen. 
 
Het comité volgt de lopende spoorwegdossiers teneinde op tijd en stond zijn 
aanbevelingen te formuleren, maar het comité wil ook de toekomst voorbereiden. In 
dit verband heeft het comité beslist om meerdere bijdragen op te stellen over het 
onderstaande thema: “De reiziger centraal in de langetermijnvisie voor mobiliteit”. 
Deze eerste van deze bijdragen (Advies 17/02) spitst zich toe op de tijdsaspecten van 
de intermodaliteit via een concreet voorstel voor een alternatief exploitatieschema: het 
zogeheten model van de “aansluitingsknooppunten”. Het principe van een dergelijk 
model bestaat erin de dienstregelingen van de verschillende treindiensten - en meer 
in het algemeen van het openbaar vervoer - zo uit te werken dat er in de stations 
zoveel mogelijk aansluitingsmogelijkheden worden gecreëerd.  Het doel is een 
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. De 
gebruiker heeft zo in een beperkte tijd een veelheid aan aansluitingsmogelijkheden (IC 
en L) ter beschikking. Het kruisen in de stations is ook ten voordele van de 
exploitanten, met name de regionale, omdat ze zo met minder exploitatiekosten hun 
vervoersaanbod (bus, tram) kunnen valoriseren. Het lokale treinaanbod wordt er ook 
beter van, want het wordt aantrekkelijker voor de gebruiker. Het Comité raadt aan het 
model van de aansluitingsknooppunten als referentiekader op te leggen voor de 
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ontwikkeling van het openbaar vervoersaanbod in België en stelt een progressief 
rendement van het model voor via de opeenvolgende vervoersplannen.  
  
In 2017 heeft de federale regering mevrouw Sophie Dutordoir aangesteld als nieuwe 
CEO van de NMBS. Meteen bij haar komst aan het hoofd van de spoorwegonderneming 
heeft mevrouw Dutordoir het comité willen ontmoeten met het oog op een eerste 
gedachtewisseling over de lopende dossiers. Deze vergadering vond plaats op 20 april 
2017. Vervolgens kwam mevrouw Dutordoir op 12 december 2017 voor het comité dat 
in plenaire zitting bijeen was, haar grote prioriteiten voor de spoorwegonderneming 
uiteenzetten. De leden van het comité hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt 
om hun verwachtingen en bezorgdheden aan de nieuwe CEO kenbaar te maken. Zowel 
mevrouw Dutordoir als de leden van het comité vonden elkaar met betrekking tot een 
essentieel punt: de reiziger - van vandaag en van morgen - moet centraal staan in het 
spoorwegbeleid. 
 
    Henry-Jean Gathon 

                                            Voorzitter 
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1.1 Werking van het comité 
 

1.1.1 Basisopdracht Comité 
 
Bij wet van 21 maart 1991 werd het Raadgevend Comité van Treinreizigers (RGCT) en 
de dienst van de Ombudsman opgericht. Zoals in deze wet is vastgelegd, brengt het 
RGCT-advies uit over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de door het 
spoor verstrekte diensten. 
 
Het Comité heeft dus een officiële opdracht; het vertegenwoordigt het maatschappelijk 
middenveld (zie 1.2). 
 
Zijn opdracht bestaat erin de belangen van de treinreizigers te behartigen. Het is 
volkomen onafhankelijk van de publieke spoorwegondernemingen. 
 
Terwijl de Ombudsdienst enerzijds de problemen van de individuele reiziger behandelt, 
zoekt het Comité naar een globale verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening 
aan de klanten en ijvert het tevens om te voorkomen dat de reiziger slechter af zou 
zijn. 
 
Het Comité is samengesteld uit vrijwilligers (zie bijlage 2). Zij engageren zich vrijwillig, 
het betreft mensen met inzet en ervaring die beschikken over een grondige kennis op 
vlak van openbaar vervoer. 
 
 

1.1.2 De beperkingen van het Comité 
 
Het comité wordt beheerd door een bureau dat het taalevenwicht naleeft en bestaat 
uit een voorzitter, een vicevoorzitter en twee adjunctleden van het bureau die elk hun 
eigen privé -of beroepsactiviteiten en -verplichtingen hebben. Komend vanuit hun 
streek, vergaderen ze gemiddeld een keer per maand te Brussel in de gebouwen van 
de FOD Mobiliteit en Vervoer. 
 
Het secretariaat neemt de belangrijkste administratieve taken van het comité voor zijn 
rekening (oproep voor de plenaire vergaderingen, beheer van het ledenbestand, 
verslag van de plenaire vergaderingen, enz.). Dit secretariaat wordt beheerd door de 
FOD Mobiliteit en Vervoer. 
 
 
 

1.1.3 De adviezen 
 

Een advies kan worden uitgebracht op verzoek van de ondernemingen die 
passagiersvervoerdiensten per spoor aanbieden en die het voorwerp uitmaken van 
opdrachten van openbare dienstverlening, op verzoek van de minister waaronder deze 
overheidsbedrijven ressorteren, en op verzoek van de minister bevoegd voor de 
Regulering van het Spoorwegvervoer, of op eigen initiatief van het comité. 
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Het is enkel mogelijk aan deze vraag te voldoen indien er voldoende gegevens 
voorhanden zijn en indien er voldoende tijd is.   
 
In 2017 werd een verzoek om advies ingediend door een onderneming die 
spoorvervoersdiensten aan reizigers aanbiedt die behoren tot de 
openbaredienstopdrachten, de NMBS. Deze adviesaanvraag betrof de jaarlijkse 
tariefverhogingen van toepassing op 1 februari 2018. Laten we opmerken dat op 
23 januari 2017 de heer minister Bellot onder wie deze bevoegdheden ressorteren, 
heeft gevraagd dat het RGCT een advies uitbrengt over het vervoersplan 12/2017 zoals 
goedgekeurd op 23 december 2016 door de bestuursraad van de NMBS. Om het 
dossier te kunnen voorstellen op de ministerraad van 10 februari vraagt de heer 
minister aan het comité om zijn adviesaanvraag met spoed te willen behandelen, 
conform artikel 47/1 paragraaf 2 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 
 
In 2017 heeft het comité drie adviezen uitgebracht. De adviezen hadden betrekking 
op de onderstaande thema’s: 
• het op 23 december 2016 door de raad van bestuur van de NMBS goedgekeurde 
vervoersplan 2017; 
• de reiziger centraal in de langetermijnvisie voor mobiliteit - Eerste bijdrage: naar 
een exploitatieschema voor het openbaar vervoer gebaseerd op de 
aansluitingsknooppunten; 
• tariefverhogingen op 1 februari 2018. 
 
 
De adviezen zijn bedoeld om op een constructieve manier bij te dragen tot de 
verbetering van de dienstverlening door de ondernemingen die spoorvervoerdiensten 
voor reizigers aanbieden. De NMBS-Groep kan dan ook niet anders dan erkennen dat 
het RGCT zich constructief opstelt om in het belang van de reizigers samen naar 
oplossingen te zoeken. 
 
 

1.1.4 De plenaire vergaderingen 
 
Zoals bepaald in het Huishoudelijk reglement worden de gewenste adviezen voorbereid 
en opgesteld door werkgroepen die specifiek zijn opgericht naargelang van de 
behandelde thema’s. De adviesvoorstellen worden vervolgens samen met de 
oproepingen voor de plenaire vergaderingen naar de leden verstuurd, zodat ze de 
voorstellen kunnen analyseren, hun opmerkingen formuleren en eventueel wijzigingen 
voorstellen. Deze opmerkingen worden vóór de plenaire vergadering naar het 
secretariaat opgestuurd en worden op de vergadering besproken. Zodra de 
adviesvoorstellen klaar zijn, worden ze ter goedkeuring aan zowel de vaste als 
plaatsvervangende leden voorgelegd. 
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1.1.5 De antwoorden op de adviezen 
 

Volgens het artikel 35 van het beheerscontract moet de NMBS-Groep binnen een 

redelijke termijn reageren op de adviezen die het Comité uitbracht.  

Deze antwoorden zijn bijzonder belangrijk voor het Comité, vooral wanneer de 

spoorwegonderneming zich niet kan vinden in de voorstellen van het RGCT. 

 

1.1.6 Overleg over sommige adviezen en hun 
antwoorden 

 

Wanneer de spoorwegonderneming een advies volledig of gedeeltelijk verwerpt, kan 
overleg nodig blijken. Uiteraard moet dit gebeuren met de dienst die het antwoord 
heeft opgesteld. Deze dienst zal de bevoegde ambtenaar afvaardigen en er zal een 
ontmoeting met hem worden geregeld omdat telefonische of schriftelijke besprekingen 
al snel steriel dreigen te worden. 
 

 

1.1.7 Opvolging van de adviezen    
 
Het spreekt voor zich dat de uitgebrachte adviezen ook moeten worden opgevolgd, 
vooral wanneer er voor een probleem een actie moet worden ondernomen of wanneer 
er nieuwe informatie over het onderwerp beschikbaar wordt. Het is onaanvaardbaar 
dat de spoorwegonderneming een advies klasseert zonder een volledig en afdoend 
antwoord te formuleren. In dit geval kan er een nieuw advies uitgebracht worden over 
dit onderwerp.  
 
Zoals vermeld in punt 3, is de verstandhouding tussen het Comité en de 
spoorwegonderneming van groot belang om dergelijke situaties te voorkomen. 
 
 

1.1.8 Informatie aan het Comité 
 

Om degelijke adviezen te kunnen uitbrengen is actuele informatie noodzakelijk. Dit 
type informatie is niet voor iedereen beschikbaar. Het Comité moet over deze 
informatie beschikken om zijn wettelijke opdracht te kunnen vervullen. Het is dan ook 
noodzakelijk dat de spoorwegonderneming de juiste gegevens en inlichtingen over de 
dienstverlening aan de reizigers verschaft en een onbeperkte toegang tot de digitale 
informatiekanalen verleent. 
 
De spoorwegonderneming, elk binnen haar bevoegdheid, verbindt zich ertoe om de 
informatie binnen een redelijke termijn te bezorgen, vooral voor wat betreft de 
tarieven, het treinaanbod en de uurregeling.  
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Punt 1.7 hieronder geeft een overzicht van alle contacten die het comité tijdens het 
jaar 2017 met Infrabel en met de NMBS voor het verkrijgen van deze informatie heeft 
gehad.  
 
 

1.1.9 Betrekkingen tussen de NMBS-Groep en het 
RGCT 

 

Het beheerscontract van de NMBS dat in 2017 van kracht is, bepaalt in zijn artikel 35: 
 
In uitvoering van de Wet op de Overheidsbedrijven werkt de NMBS samen met het 
raadgevend comité van de treinreizigers. De NMBS-Groep engageert zich om: 
 
Via de NMBS, een volledig en gemotiveerd antwoord te geven op alle adviezen, door 
het Comité uitgebracht in verband met zijn activiteiten: 
 

a) Binnen de maand indien de informatie beschikbaar is binnen de 
onderneming; 

b) Binnen de twee maanden indien het antwoord voorafgaandelijke 
opzoekingen vereist; 

c) Binnen een redelijke termijn indien het de strategie van de onderneming 
betreft. 

 
Indien de NMBS-Groep niet binnen de maand kan antwoorden, moet zij het RGCT via 
de NMBS-Holding hiervan binnen de maand verwittigen en motiveren waarom een 
langere termijn noodzakelijk is. 
 

▪ Binnen een overeen te komen termijn (rekening houdend met de tijd die nodig 
is om een ernstig advies te formuleren vooraleer definitieve beslissingen worden 
genomen) het Comité op de hoogte brengen van de belangrijke wijzigingen die 
worden gepland op vlak van treinaanbod, evenals op het vlak van 
tariefaanpassing of andere wijzigingen die de reiziger betreffen. 

 
▪ Regelmatig het RGCT uit te nodigen (onderling af te spreken) op 

informatievergaderingen of overlegvergaderingen i.v.m. het gevolgde beleid. 
 

▪ Een opvolgingsdossier op te stellen over de voorstellen van het RGCT die 
werden weerhouden. 

  
Er dient te worden opgemerkt dat tijdens het jaar 2016 het comité de kans had om 

met de NMBS een samenwerkingsprotocol te sluiten waarin de 

samenwerkingsmodaliteiten tussen de twee entiteiten zijn vastgelegd. Dit protocol 

werd goedgekeurd door de minister die bevoegd is voor de regulering van het 

spoorvervoer. Dit samenwerkingsprotocol is geldig tot 31/12/2020.



 
 

17 

1.2 Samenstelling van het Comité  
 
Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de samenstelling en de werking 
van het raadgevend comité van de treinreizigers, is het comité als volgt samengesteld: 
 
▪ 16 leden die de treingebruikers vertegenwoordigen, van wie ten 

minste: 
 één vertegenwoordiger voor de personen met een beperkte mobiliteit 
 één vertegenwoordiger voor de fietsers 
 één vertegenwoordiger voor de jongeren   
 één vertegenwoordiger voor de senioren   
 twee vertegenwoordigers voor de gezinnen   
 een vertegenwoordiger per gewest van de gewestelijke vereniging ter 

verdediging van de gebruikers van het openbaar vervoer  
 een lid van de milieuverenigingen 
 een lid van de organisaties die de handelaars vertegenwoordigen  
 een lid van de consumentenorganisaties 

 
▪ 3 leden aangewezen door de organisaties die de werknemers 

vertegenwoordigen 
 
▪ 3 leden die de economische actoren vertegenwoordigen 
 
▪ 1 lid aangewezen door de Federale Overheid 
 
▪ 3 leden van de gewestelijke verenigingen van steden en gemeenten 
 

Het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de samenstelling en de 
werking van het raadgevend comité van de treinreizigers bepaalt dat ook de 
onderstaande instanties met raadgevende stem zetelen: 
 

 
▪ de ombudsman van de Ombudsdienst voor de treinreizigers 

 
▪ 1 vertegenwoordiger van het Planbureau 
 
▪ 1 vertegenwoordiger van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
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1.3 De activiteiten van het bureau 
 
 
De verschillende activiteiten van het bureau worden hieronder kort opgelijst. 
 
Januari  

 
10 Vergadering van het bureau 
25 Rondetafelgesprek Infrabel – Bezoek aan de nieuwe installaties 
 
Februari 

 
2 Deelname van het bureau aan de vergadering van de werkgroep “Vervoersplan” 

met het oog op de verstrekking van een dringend advies aan de minister 
9 Deelname aan de eerste vergadering van de werkgroep over de 

langetermijnvisie 
14 Deelname aan de tweede vergadering van de werkgroep over de 

Langetermijnvisie 
21 Vergadering van het bureau 
 
Maart 

 
09 Vergadering van het bureau over de werking van het comité    
10 Presentatievergadering van het vervoersplan bij de NMBS       
 
14 Plenaire vergadering van het comité 
23 Deelname aan de eerste vergadering van de werkgroep over de stiptheid en 

incidentenbeheer  
24 Rondetafelgesprek met Infrabel over de stiptheid 
 
April 

 
20 Deelname aan de eerste vergadering van de werkgroep over de werking van 

het RGCT 
21  Ontmoeting van het bureau met Dutordoir bij de NMBS 
25 Vergadering van het bureau 
29 Bezoek van het bureau aan de Noord-Zuidverbinding (Infrabel) 
 
Mei 

 
4 Vergadering met de NMBS: Tevredenheidsbarometer 
11 Vergadering met de NMBS: vervoersaanbod op lange termijn 
15 Deelname aan de tweede vergadering van de werkgroep over de werking van 

het RGCT 
29 Deelname aan de tweede vergadering van de werkgroep over de stiptheid en 

incidentenbeheer 
 



 
 

19 

Juni 

 
6 Vergadering van het bureau 
20 Plenaire zitting 
 
Juli 

 
4  Vergadering van het bureau 
7 Vergadering bij de NMBS over de PVM 
19 Ontmoeting met V. Verzele over de werking van het RGCT gevolgd door een 

vergadering van het bureau. 
 
Augustus 

 
18 Vergadering bij de NMBS over de tarieven 2018 
21 Vergadering van de werkgroep “Stiptheid en incidentenbeheer” met Claude 

Marenne, Punctuality Manager van de NMBS 
21  Vergadering bij de NMBS over de leesbaarheid van de affiches 
25 Vergadering van het bureau 
 
September 

 
11 Vergadering bij Infrabel over de opvolging van de adviezen van het RGCT 
11 Deelname aan de derde vergadering van de werkgroep “Stiptheid en 

incidentenbeheer”  
15 Deelname aan de eerste vergadering van de werkgroep “Tarifering 2018” 
15 Vergadering van het bureau 
15 Deelname aan de eerste vergadering van de werkgroep “Visie - 

Toegankelijkheid” 
22 Vergadering van de werkgroep “Stiptheid en incidentenbeheer” met de heer 

Decelle, Punctuality Manager van Infrabel 
27 Deelname aan de tweede vergadering van de werkgroep “Visie - 

Toegankelijkheid” 
 
Oktober 

 
1 Vergadering van het bureau 
11 Deelname aan de tweede vergadering van de werkgroep “Tarifering 2018” 
20  Plenaire vergadering van het comité 
 
November 

 
7 Vergadering van het bureau 
10 Vergadering bij de NMBS over de standaardregels voor de stations  
14 Vergadering met het kabinet van de heer François Bellot, Minister van Mobiliteit, 

over de werking van het RGCT 
14 Vergadering van het bureau 
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14 Deelname aan de derde vergadering van de werkgroep “Visie - 
Toegankelijkheid” 

21 Deelname aan de vierde vergadering van de werkgroep “Visie - 
Toegankelijkheid” 

 
December 

 
12 Deelname aan de vijfde vergadering van de werkgroep “Visie - 

Toegankelijkheid” 
12 Plenaire vergadering van het comité in aanwezigheid van mevrouw Dutordoir 
 
 

1.4  De vergaderingen van het bureau   
 
 
10 januari 2017 

 
▪ Mededeling over de vervanging van de heer Alain Piette door mevrouw Cécile 

DUBRULLE. 
 
▪ Oprichting van een werkgroep “Stiptheid en incidentenbeheer”: 

✓ Het idee werd gelanceerd door F. Befahy op de plenaire vergadering van 
13/12/2016, hij zal zelf instaan voor de coördinatie van de werkgroep. 

✓ Alle leden moeten nog worden geraadpleegd. 
 

▪ Oprichting van een werkgroep “Tariefbeleid - integratie en tarieven”: 
✓ Voorstel van de heer Smeulders en de heer De Ceunynck tijdens de plenaire 

vergadering van 13/12/2016. Er wordt voorgesteld dat zij de rol van 
coördinatoren van de werkzaamheden op zich nemen. 

✓ Zodra zij dit hebben aanvaard, zullen alle leden worden geraadpleegd. 
 

▪ Jaarverslag: 
✓ Dit zal naar goede gewoonte door het secretariaat worden opgesteld, de heer 

Piette zal dit voor dit jaar nog voor zijn rekening nemen. 
✓ Publicatie voorzien in maart-april na goedkeuring door de leden van het 

bureau.  
 

▪ Brief aan mevrouw Lalieux - Wet over de administratieve boetes: 
✓ Geen consensus mogelijk op de plenaire vergadering van 13/12/2016. 
✓ Versturen van een brief ondertekend door de heer Gathon waarin haar de 

situatie wordt uitgelegd. 
 

▪ Varia: 
✓ TreinTramBus overweegt om niet langer deel uit te maken van het comité. 
✓ Feedback van de vergadering communicatiestrategie van 22/12/2016. 

 

 



 
 

21 

 

21 februari 2017 

 
▪ Mededeling van de voorzitter over de werking van het comité. 

 

▪ Verslag van 25 januari 2017 van het bezoek aan de nieuwe installaties bij 
Infrabel.   

 
▪ Stand van zaken van de werkgroep stiptheid en incidentenbeheer: 

✓ De heer Befahy rondt de opmaak van een document af. 
 

▪ Stand van zaken van de werkgroep langetermijnvisie :  
✓ Mevrouw Tellier zal een uiteenzetting houden op de plenaire vergadering van 

14 maart 2017. 
 

▪ Werkgroep vervoersplan - Stand van zaken: 
✓ Advies gevraagd door de minister volgens de noodprocedure ; 
✓ Het advies werd binnen de termijn uitgebracht op 7 februari 2017. 

 
▪ Vastlegging van de datum van 10 maart voor de vergadering over het 

vervoersplan van de NMBS. 
 

▪ Beslissing om de adviezen van de NMBS niet over te nemen in het jaarverslag om 
zelfcensuur te vermijden. 

 
▪ Agenda van de plenaire vergadering van 14/03/2017. 

 
▪ Varia : 

✓ Voorstel om een vergadering te organiseren voor 14/03 om de gevolgen van 
de beslissing van de heer Gathon te beoordelen. 

✓ Vraag van de voorzitter om de mogelijkheid tot uitbreiding van het bureau 
vanuit wetgevend oogpunt te onderzoeken.  
 

9 maart 2017  

 
▪ Voorbereiding van de plenaire vergadering van 14 maart 2017. 

 

23 maart 2017 

 

▪ Uitvoering van de beslissingen van de plenaire zitting van 14 maart 2017 : 
✓ De documenten van de presentatie over het vervoersplan 2017 in de 

Commissie Infrastructuur van de Kamer zullen aan de NMBS worden 
gevraagd.  

✓ Oprichting van een werkgroep “Tariefbeleid en integratie van de tarieven” 
Juliette Walckiers en Céline Tellier worden voorgedragen om deze groep te 
coördineren. 
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✓ S. Storme belooft een ontwerpnota voor de werkgroep “Werking van het 
RGCT” nog voor het Paasverlof. 
Hierbij moet vooral gekeken worden naar het genderevenwicht alsook naar 

de financiële middelen van het RGCT. 

 
25 april 2017 

 
▪ Goedkeuring van het Franse en Nederlandse ontwerpversie van het jaarverslag 

van het RGCT.  
Enkel de foto zal worden gewijzigd.  
 

▪ Stand van zaken werkgroep “Visie” : 
✓ Nagenoeg definitieve versie van het advies, dit zou aan bod moeten 

komen op de volgende plenaire vergadering.  
✓ Rekening houdend met de functiewijziging van mevrouw Tellier, zal 

J. Walckiers het werk overnemen. 
 

▪ Stand van zaken van de werkgroep “Stiptheid en incidentenbeheer” : 
✓ Slechts twee personen waren aanwezig op de vergadering van 23 maart 

2017. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 29/5/2017. 

 

▪ Stand van zaken en debriefing van de vergadering van 20 april 2017 van de 

werkgroep “Werking van het RGCT” : 

✓ De groep heeft opnieuw zijn vertrouwen uitgesproken in het RGCT; 
✓ Het centrale punt was de impact van het RGCT en van zijn adviezen ;  

✓ De groep zal geen advies opstellen, maar een werkdocument aangevuld 

met de brieven naar de verschillende gesprekspartners (NMBS, Infrabel, 

kabinet) ; 

✓ Meerdere pistes worden aangehaald ; 

✓ Volgende vergadering van de werkgroep: 15 mei 2017. 

 

▪ Debriefing van de ontmoeting van het bureau met mevrouw Dutordoir op 21 april 
2017 : 

✓ Er zal een ontwerpbrief worden opgesteld om mevrouw DUTORDOIR te 
bedanken voor de ontmoeting en om haar uit te nodigen op de plenaire 
vergadering van 26 september 2017. 
 

▪ Opvolging van de brieven van de stad Andenne over de toegang tot de 
stationshal en van de gemeente Merbes-le-Château-Motion aan de NMBS over de 
instandhouding van de treinlijn 130A Charleroi-Erquelinnes : 

✓ De voorzitter zal een tekst voorleggen als antwoord aan het 
gemeentebestuur. 

 

▪ Opvolging van de adviezen van het RGCT bij de NMBS en Infrabel : 
✓ De heer Gathon zal een ontwerpbrief voorleggen om navraag te doen 

over de Opvolging  van de adviezen van het comité. 
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▪ Varia : 
✓ De actualisering van de ledenlijst van het comité is lopend. 

 
➢ Er zal ook een lijst worden opgesteld met de namen van de niet-

verontschuldigde afwezigen. 
➢ Het huishoudelijk regelement bepaalt dat het kabinet wordt verwittigd 

zodat de maatregelen die zich opdringen kunnen worden genomen. 
 
6 juni 2017 

 
▪ Brieven : 

✓ Het bureau beslist om te antwoorden op de brieven van de gemeenten 
Lobbes en Ohey op dezelfde wijze als in de brieven aan Merbes le 
Château en Andenne. (Zie vergadering van het bureau op 25 april 2017). 

✓ Alle brieven van de gemeentebesturen en de antwoorden erop moeten in 
het algemeen naar de leden worden verstuurd. 

✓ Ook de naar de NMBS en Infrabel gestuurde brieven zullen worden 
doorgestuurd. 

 
▪ Stand van zaken en debriefing van de vergadering van 15 mei 2017 van de 

werkgroep “Werking van het RGCT” :  
✓ De afwezigheid van mevrouw Brutsaert wordt besproken. 
✓ De heer STORME werkt aan een nota die aan bod zal komen op de 

vergadering van 20 juni. Het gaat niet om een advies dat gepubliceerd 
moet worden.  

 

▪ Stand van zaken en debriefing van de vergadering van 29 mei van de werkgroep 
“Stiptheid en incidentenbeheer” : 

✓ Er waren 4 deelnemers op deze vergadering aanwezig ; 
✓ Men wacht op een nota die door de heer Befahy wordt opgesteld ; 
✓ De voorzitter zal een ontwerpbrief opstellen voor de NMBS en Infrabel. 

 

▪ Actualisering van de ledenlijst van het comité : 
✓ De voorzitter zal een lijst van het aangepaste besluit aan het secretariaat 

bezorgen. 
✓ Evelyn zal aanwezig zijn op de volgende vergadering van 4/7 om een lijst 

op te stellen van diegenen die al een tijdje afwezig zijn. 
 
4 juli 2017 

 
▪ Voorbereiding van de ontmoeting met Infrabel van 11 september 2017.  

 
▪ Aanvraag van de vertaling van de werkingsnota tegen 15 juli. 

 
▪ Verzoek om een gesprek met mevrouw Verzele om de door de heer Storme 

opgestelde tabel die als bijlage bij de nota zit, in te vullen. (Op 19 juli om 10 
uur). 
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▪ Stiptheid en incidentenbeheer : 

✓ Twee brieven met een nota van de heer Befahy zullen naar de NMBS en 
Infrabel worden verstuurd. 

 
▪ Problematiek van de onmiskenbaar afwezige leden :  

✓ Evelyn neemt de taak op zich om het werk verder te zetten en een lijst op 
te stellen. 
 

▪ Opvolging  van de nota “visie” : 
✓ De heer De Ceunynck zal de laatste wijzigingen aanbrengen in track 

changes en de FOD zal deze goedkeuren als ze relevant zijn. 
 

25 augustus 2017 

 
▪ Zorgwekkende situatie van mevrouw Brutsaert : 

✓ We hebben geen nieuws meer, we zullen de minister moeten inlichten 
opdat hij een standpunt inneemt. 
 

▪ Opvolging  van de werkingsnota : 
✓ De heer Gathon zal een brief schrijven aan de kabinetschef om een 

ontmoeting te organiseren. 
✓ De werkingsnota en de tabel zullen vóór 10/10/2017 naar het kabinet 

worden opgestuurd. 
✓ De kwestie van de internetsite zal samen met de FOD worden bekeken.    

 
▪ Opvolging  van de visienota : 

✓ Bespreking van de vertaling.  
 

▪ Stand van zaken van de werkgroep stiptheid en incidentenbeheer : 
✓ De volgende vergadering van deze groep vindt plaats in september. 
✓ Een vergadering met de heer Decelle van Infrabel is gepland op 

22/09/2017. 
 

▪ Stand van zaken van de werkgroep “Visie” toegankelijkheid : 
✓ Adviesaanvraag van de NMBS naar aanleiding van de vergadering over 

PBM (Personen met een beperkte mobiliteit) op 07/07/2017. Dit 
onderwerp valt onder de materie van de werkgroep “Visie” 
toegankelijkheid. De heer Gathon zal in deze zin schrijven.  

✓ Volgende vergadering op 15/09/2017. 
 

▪ Debriefing van de vergadering “tarieven” bij de NMBS : 
✓ Het probleem van de aanwezigheid van de leden-waarnemers zwelt aan. 

De waarnemers zullen geen uitnodiging meer krijgen om aan de 
vergaderingen deel te nemen. 
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✓ Voor wat de vervanging van de verhinderde aangewezen leden betref is 
er een probleem aangezien ze in een specifieke hoedanigheid zijn 
benoemd en niet als vertegenwoordigers van hun organisatie. 
 

▪ Oprichting van een werkgroep “Tarieven” op verzoek van de NMBS.  
✓ Dit advies wordt gevraagd voor het nemen van een beslissing. De groep 

moet zijn advies tegen 27/09/2017 hebben uitgebracht.  
✓ De heer Storme neemt de leiding van deze WG. 

 
▪ Vergadering over de affiches van 21/08 : 

✓ De heer Gathon zal een mail sturen om te vragen of de documentatie 
beschikbaar is. 

 

▪ Voorbereiding van de vergadering bij Infrabel over de Opvolging van de 
adviezen van het RGCT van 11/09/2017. 
 

▪ Kwestie van de minimumdienst : 
✓ De heer Storme wil het debat in het comité in aanwezigheid van de 

vakbonden opstarten. 
 

15 september 2017 

 

Opvolging  van de lopende dossiers: 

 

▪ Werkgroep “Stiptheid en incidentenbeheer” : 
✓ De nota in verband met de herziening van de stiptheidsberekening is te 

technisch en zal worden herschreven.  
✓ De werkgroep had op 22 september een onderhoud met de heer 

Decelle bij Infrabel.  
 

▪ Werkgroep “Werking van het RGCT” : 
✓ Een vergadering met het kabinet is gepland.  

 
▪ Werkgroep “Visie” : 

✓ Het advies is gepubliceerd op de website en werd verstuurd naar de 
minister, naar de NMBS en naar Infrabel.  

✓ De werkgroep Visie “Toegankelijkheid” zal opnieuw samenkomen op 
27/09/2017. 
 

▪ Werkgroep “Tarifering” : 
✓ De vergadering van 15/09/2017 werd geannuleerd. De documenten en 

bijbehorende voorstellen moesten eerst intern bij de NMBS worden 
besproken en door mevrouw Dutordoir worden goedgekeurd. Pas 
daarna kan het RGCT ze onderzoeken en adviezen uitbrengen. 
Ondertussen werkt de werkgroep verder aan zijn adviesvoorstellen.  

 

▪ Debriefing van de vergadering over de dienstregelingsaffiches : 
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✓ Op 21/08/2017 heeft een delegatie van het RGCT deelgenomen aan 
een vergadering bij de NMBS.  

✓ Mevrouw De Roeck-Isebaert heeft de nieuwe affiches aan de leden van 
het uitvoerend bureau voorgesteld.  
 

▪ Debriefing van de vergadering met de NMBS van 07/07/2017 betreffende de PBM 
✓ De NMBS heeft het RGCT ontvangen in het raam van een vergadering 

over de uitbreiding van het aantal stations waar een reservatieduur 
van drie uren voor vertrek geldt voor de assistentieaanvragen van 
PBM.  

✓ De door het RGCT hierover geformuleerde adviezen werden al 
verstuurd. 
 

▪ Debriefing van de ontmoeting op 11/09/2017 met Infrabel: 
✓ Volgens de leden van het uitvoerend bureau was de dialoog in de loop 

van de ontmoeting over de adviezen van het RGCT opbouwend.  
 

▪ Voorbereiding van de plenaire vergadering en vastlegging van een nieuwe 

datum.  

 

▪ Voortaan zullen bij iedere vergadering de namen van de aanwezige, afwezige en 

verontschuldigde personen worden genoteerd. 

 

5 oktober 2017 

 

▪ Stand van zaken van de werkgroep Visie “Toegankelijkheid” : 

✓ Drie vertegenwoordigers van de NMBS waren aanwezig op de laatste 

vergadering van 27 september 2017. 

✓ R. De Ceunynck zal een stand van zaken opmaken op de volgende 

plenaire vergadering. 

 

▪ Stand van zaken van de werkgroep “Stiptheid en incidentenbeheer” : 

✓ Zowel Infrabel als de NMBS wil de relaties met het RGCT onderhouden.  

✓ F. Befahy zal een stand van zaken opmaken op de volgende plenaire 

vergadering. 

 

▪ Stand van zaken van de werkgroep Visie “Tariefwijzigingen” : 

✓ Het is wachten op de officiële documenten ; 

✓ Open communicatie blijft het motto. 

 

▪ Visie Stiptheid “Reizigers” : 

✓ W. Smeulders zal een nota voorbereiden ; 

✓ Hij zal deze op de volgende plenaire vergadering voorstellen. 

 

▪ Opvolging  van de nota over de werking van het RGCT : 

✓ S. Storme zal zich over de  lay-out van de site buigen.  
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✓ Er werd nog geen enkele datum vastgelegd om het kabinet te 

ontmoeten.  

 

▪ Agenda van de plenaire vergadering van 20 oktober : 

✓ Alle punten werden besproken en de maatregelen ter zake werden 

genomen. 

✓ Twee vertegenwoordigers van de spoorwegarbeiders zullen aanwezig 
zijn: Dhr. Michel Abdissi (ACOD) en François Sana (ACV). 

 
 7 november 2017 

 
▪ Voorbereiding van de vergadering van 14/11/2017 met het kabinet: 

✓ Het bureau zal meerdere onderwerpen proberen aan te kaarten: 

- De samenstelling van het bureau en van het comité ; 
- Bespreking van de bevoegdheidsverdeling ; 
- De vervanging van leden en afwezige leden ; 
- Vragen hoe het zit met het akkoord over het MIP NMBS en Infrabel. 

 

▪ Stand van zaken van de ontslagen en de vervanging van de leden : 
✓ Momenteel werden brieven ter attentie van Valérie Verzele ontvangen voor 

de vervanging van Ph. Cornelis door Fr. Sana en voor de vervanging van 
François Bertrand door Alexandra Woelfle.  

✓ Over de vervanging van Willems Gerrit door Ria Decoopman en van 
JP. Goossens door Ludo Sempels hebben we een mail ontvangen.  

✓ Binnen de FOD moet worden nagekeken of een mail volstaat.  
✓ Het ministerieel besluit zal worden gelanceerd zodra we over de volledige lijst 

met wijzigingen beschikken. 
✓ In afwachting zullen de nieuwe leden als waarnemers op de volgende 

plenaire vergadering worden uitgenodigd. 
 

▪ Onmiskenbaar afwezige leden : 
✓ S. Storme deelt mee dat de liberale vakbond momenteel niet voldoende 

personeel heeft om aan de activiteiten te kunnen deelnemen. 
✓ Sofie Brutsaert heeft haar verbazing geuit over het feit dat ze niet vermeld 

was in de lijst met verontschuldigden voor de laatste plenaire vergadering. Dit 
geval van afwezigheid is vervelend daar dit het bureau een actief lid 
ontneemt. 

✓ Er zal een mail worden verstuurd naar de verschillende personen die geen 
enkele vergadering bijwonen. 

 

▪ Stand van zaken WG “Visie Toegankelijkheid” : 
✓ Er is een vergadering gepland op 14/11 ; 
✓ Het is niet zeker dat het advies tegen 30/11 klaar zal zijn ; 
✓ Fr. Befahy heeft een ontmoeting gevraagd met Infrabel.  

 

▪ Brainstorming over de oprichting van nieuwe werkgroepen : 



 
 

28 

✓ Opportuun om na te denken over hoe men het onderhoud met de heer Abdissi 
en de heer Sana het beste kan voeren. 

✓ Suggestie om een werkgroep op te richten rond alternatieven voor staking. 
✓ Er zal een beschrijving naar de leden van de vergadering worden gestuurd om 

te kijken wie er interesse heeft en om een eventuele coördinator te vinden. 
 

▪ De leden van het bureau hebben kennis genomen van een brief van de gemeente 
Messancy over het nieuwe vervoersplan. 
✓ Er werd besloten dat het comité een nationale roeping had en daarom niet zou 

optreden voor een geïsoleerd geval van een gemeente. 
✓ Er wordt een ontvangstbevestiging verzonden waarbij ze worden 

doorverwezen naar andere diensten die hen wellicht kunnen helpen. 
 

▪ Varia 
✓ Het bureau zal antwoorden op het verzoek van Juliette met betrekking tot het 

exploitatieschema. 
 

14 november 2017 

 
▪ Debriefing van de vergadering van 14/11 met het kabinet : 
✓ Het bureau is verheugd dat de minister zich kon verplaatsen ; 
✓ Het kabinet van de minister heeft zijn eisen uiteengezet ; 
✓ Het comité moet concreet zijn over wat mogelijk is. 

Voor het MIP zal een nieuwe vergadering op het kabinet worden gehouden. 
 
▪ De jaarlijkse kost van de Railpassen werd geraamd op € 3850 per jaar.  

 
▪ Vervanging van leden : 

✓ Gezinsbond - Familieliga zullen de naam van hun vervanger meedelen.  
✓ Voor ACTR weten we het nog steeds niet. 

 
▪ Er zal een brief over de samenstelling van het bureau naar het kabinet worden 

gestuurd. 
 
▪ Opvolging  van het advies over Langetermijnvisie : 

✓ Kijken met Juliette om de presentatie te organiseren.  
 

▪ Opvolging  van het dossier oprichting van een nieuwe werkgroep “alternatief voor 
de staking” : 
✓ Er zal een mail worden gestuurd naar alle leden, ook de nieuwe. 

 

▪ Opvolging  van de WG Toegankelijkheid en incidentenbeheer:  
✓ F. Befahy raadpleegt momenteel Infrabel en de NMBS ; 
✓ Het advies zal binnen drie weken niet klaar zijn. 

 
▪  Stand van zaken van de WG visie Toegankelijkheid : 
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✓ Het advies van Rudy volgt zijn verloop, maar zal ook niet tegen de volgende 
plenaire vergadering zijn afgerond. 

 
 
• Voorstel planning 2018 : 

✓ 27/3, 26/6, 25/9 en 18/12. 
 

▪ Varia : 
▪ Er moet bij Valérie Verzele worden nagevraagd of men over een budget beschikt 

voor de vertaling in 2018. 
 
 

1.5 De plenaire vergaderingen    
 
Tijdens de plenaire vergaderingen informeert de voorzitter de leden over de werking 
van het Comité, over zijn activiteiten en over de vergaderingen van het uitvoerend 
bureau die sinds de laatste plenaire vergadering werden belegd. Hij neemt akte van 
de opmerkingen en vragen van de leden over de dienstregeling, de bediening van de 
stations, de tarieven, enz. Eventueel wint hij hierover informatie in bij de bevoegde 
overheden om de leden later te informeren. 
 
Bij complexe en specifieke problemen zoals de aanpassing van de tarieven of de 
aanpassing van de dienstregeling kan het comité zich laten bijstaan en een beroep 
doen op de deskundigheid van een of meer uitgenodigde experten. 
 
 
14 maart 2017 

 
▪ Feedback over het dringend advies vervoersplan 2017 : 

✓ De ministerraad heeft het vervoersplan nog niet goedgekeurd. 
✓ De leden van het comité betreuren de gebrekkige informatie die ze ontvingen. 

 
▪ Voorstelling van de Werkgroep “Visie” door mevrouw Tellier 

✓ Mevrouw Tellier vraagt de aanstelling van twee andere werkgroepen voor de 
aspecten “ruimte” en “prijs” aangezien het onderwerp te omvangrijk is. 
 

▪ Bespreking van de goedkeuringsprocedure van de mandaten en de procedure van 
de andere werkgroepen. 

 
▪ Doelstellingen en werkwijze van de werkgroep “Stiptheid en incidentenbeheer”. 

 
▪ Oprichting van een werkgroep “Tariefbeleid en integratie van de tarieven”.  
 
▪ Bespreking rond het ontwerp werkgroep “Toegankelijkheid”. 

 
▪ Het bureau stelt voor om een werkgroep “werking van het RGCT” samen te stellen. 
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▪ Geen consensus over de kwestie van de administratieve boetes. 
✓ De brief over de administratieve boetes gericht aan de voorzitter van de 

commissie Infrastructuur van de Kamer zal naar de leden worden verzonden. 
 
20 juni 2017 

 
▪ Voorstelling van het advies van de werkgroep “Visie” door mevrouw Walckiers. 

 
▪ Voortgang van de werkgroep “Stiptheid en incidentenbeheer” : 

✓ Afwezigheid van de deelnemers op de vergaderingen. 
 

▪ Voorstelling van de nota over de “werking van het RGCT” door de heer Storme. 
 

▪ Het aanwezigheidsquorum is niet bereikt, men zal overgaan tot goedkeuring van 
de 2 adviezen per mail. 
 

▪ Varia : 
✓ Aanwezigheid van mevrouw Dutordoir op de zitting van 12/12. 
✓ Antwoorden op de brieven. 
✓ Afhaken van leden. 

 
20 oktober 2017 

 
▪ Anne Berghmans vervangt voortaan Alain Piette. Ze zal instaan voor het 

secretariaat en zal de contactpersoon en de logistieke steun zijn voor het 
comité. 
 

▪ Ontmoeting met de vertegenwoordigers van de spoorwegarbeiders. 
Voorstelling van Michel Abdissi (ACOD-spoorwegarbeider) en François Sana 
(CSC/ACV-Studiedienst) over de problematiek van de minimumdienst en het 
dotatieverlies. 

 
▪ De heer Storme stelt het ontwerpadvies van de werkgroep 

“Tariefaanpassingen 2018” voor : 
✓ Mits er met het uitgesproken voorbehoud rekening wordt gehouden, wordt het 

advies goedgekeurd. 
 

▪ Rudy De Ceunynck licht de voortgang van de WG Visie-Toegankelijkheid toe. 
 

▪ Francois Befahy presenteert de voortgang van de werkgroep “Stiptheid en 
incidentenbeheer” : 
✓ De afronding tegen eind december behoort niet tot de mogelijkheden. 

 
▪ Vraag van Navetteurs.be en van TreinTramBus om de meest gedetailleerde 

stiptheidsgegevens te verkrijgen die overeenstemmen met de ervaringen van de 
reizigers. 
✓ Het comité beslist om zo spoedig mogelijk een brief te sturen naar de 

minister, de NMBS en Infrabel, waarin de context wordt uitgelegd en wordt 
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gewezen op de ervaring van reizigers en waarin men verzoekt om alle 
vertragingsgegevens op basis van het OPENDATA model te publiceren. 
 
 

▪ Varia : 
✓ Niet-tweetalige brieven van de NMBS. 
✓ Vertaling van de documenten van de werkgroep. 
✓ Oprichting van een intranet-databank met de besproken documenten. 
✓ Advies werking RGCT - ontmoeting met het kabinet op 14/11. 
✓ Vervanging van de ontslagnemende leden - een ontwerp van ministerieel 

besluit wordt momenteel opgesteld. 
 

12 december 2017 

 
▪ Vorming van een nieuwe werkgroep “Alternatieven voor staking” : 

✓ Verschillende personen hebben hun belangstelling om aan deze werkgroep 
deel te nemen, kenbaar gemaakt ; 

✓ Het bureau zal onderzoeken wie van de ingeschrevenen de coördinatie op zich 
kan nemen. 
 

▪ Verslag van het onderhoud van 14 november 2017 tussen de minister en het 
bureau over de werkingsnota van het comité : 

✓ S. Storme zal begin januari een werkgroepvergadering organiseren tussen het 
RGCT en de FOD voor een herwerking van de website. 
 

▪ R. De Ceunynck licht de stand van zaken van de WG Visie-Toegankelijkheid toe. 
 

▪ F. Befahy licht de voortgang van de WG “Stiptheid en incidentenbeheer toe. 
 
▪ Voorstelling van de planning voor 2018 : 

✓ 27 maart, 26 juni, 25 september, 18 december. 
 

▪ Varia : 
✓ Bespreking van de nieuwe denkpistes voor werkgroepen. 
✓ Treintrambus, het kabinet en Test-Aankoop gaan een rondetafelgesprek 

houden met Infrabel om hun werkwijze over de gegevens “vertragingen” voor 
te stellen.  
 

▪ Ontmoeting met Mevrouw Dutordoir : 
✓ Uiteenzetting gevolgd door een vragen-antwoordenuurtje. 
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1.6 Gesprek met de overheidsinstanties 
 
Op 19 juli vond er een vergadering tussen het Raadgevend comité van de 
Treinreizigers en de FOD Mobiliteit en Vervoer, vertegenwoordigd door V. Verzele, 
plaats over de werking van het RGCT. 
Op 14 november werd het Raadgevend comité van de Treinreizigers door het kabinet 
van de heer François Bellot, minister van Mobiliteit, ontvangen om van gedachten te 
wisselen over de optimalisering van de werking van het RGCT. 
 
 

1.7 Gesprek met de spoorwegondernemingen en varia 
 
25 januari 2017 

 
▪ Bezoek van het bureau aan de nieuwe installaties van Infrabel : 

✓ Infrabel heeft uitgelegd dat ze nu met de nieuwe technologieën en minder 
geld meer doen en op een betrouwbaardere manier. 

 
10 maart 2017 

 
▪ Vergadering NMBS - Vervoersplan 2018 : 

✓ Voorstelling van de voortgang van de werkzaamheden in verband met de 
uitvoering van het Vervoersplan 2018. 

 
24 maart 2017 

 
▪ Rondetafelgesprek georganiseerd door Infrabel over de stiptheid. 

 
21 april 2017 

 
▪ Ontmoeting van het bureau met mevrouw Dutordoir. 
 
29 april 2017 

 
▪ Bezoek aan de Noord-Zuidverbinding (Infrabel). 
 
4 mei 2017 

 
▪ Vergadering NMBS – Tevredenheidsbarometer. 

 
11 mei 2017 

 
▪ Vergadering NMBS - Vervoersaanbod op lange termijn. 
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7 juli 2017 

 
▪ Vergadering NMBS – PBM: 
De NMBS heeft het RGCT ontvangen op een vergadering over de uitbreiding van het 
aantal stations waar de reservatieduur voor de assistentieaanvragen van PBM drie uur 
bedraagt. Na deze vergadering heeft het RGCT een officiële adviesaanvraag 
ontvangen. 
 
18 augustus 2017 

 
▪ Vergadering NMBS - Tarieven 2018 : 

✓ Het Raadgevend Comité van de Treinreizigers werd op 18 augustus 2017 door 
de NMBS uitgenodigd op een presentatie van de voorstellen van de 
tariefaanpassingen op 1 februari 2018 ; 

✓ De NMBS heeft bepaalde grotere prijsverhogingen gerechtvaardigd. Deze zijn 
te wijten aan het feit dat ze ronde bedragen willen behouden en dat de tarieven 
al een poosje niet meer waren aangepast ; 

✓ De directie B-MS van de NMBS heeft laten weten dat ze het advies van het 
comité wil kennen voor de uiteindelijke goedkeuring van haar voorstel door het 
directiecomité en de verzending ervan naar de Raad van Bestuur van de NMBS. 

 
21 augustus 2017  

 
▪ Vergadering van de werkgroep “Stiptheid en incidentenbeheer” met Claude 

Marenne, Punctuality Manager van de NMBS. 
 
21 augustus 2017 

 
▪ Vergadering bij de NMBS over de leesbaarheid van de dienstregelingsaffiches : 

✓ Deze affiches zijn verre van overbodig. Deze hebben tot doel om de klanten 
beter te informeren. Ze vormen een laatste informatiehulpmiddel voor gehaaste 
reizigers. Een goede zichtbaarheid van de vertrekuren en een duidelijke 
scheiding tussen de dienstregelingen van maandag tot vrijdag en die van de 
weekends en feestdagen is primordiaal.  

✓ De leden van het bureau zijn het eens om te zeggen dat de nieuwe fiches 
duidelijker en beknopter zijn. 

 
11 september 2017  

 
▪ Vergadering bij Infrabel over de Opvolging  van de adviezen van het RGCT : 

✓ Volgens de leden van het bureau was de dialoog met Infrabel over de adviezen 
van het RGCT opbouwend. 

  
22 september 2017  

 
▪ Vergadering van de werkgroep “stiptheid en incidentenbeheer” met de heer 

Decelle, Punctuality Manager van Infrabel. 
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10 november 2017  

 
▪ Vergadering bij de NMBS over de standaardregels voor de stations.  
 
22 december 2016 

 
▪ Vergadering NMBS - Communicatiebeleid mededelingen aan de reizigers: 

✓ Voorstelling van het communicatiebeleid ten aanzien van de reizigers en de 
stakeholders door de NMBS.  
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Deel 2 

De adviezen van 2017 
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37 

2.1 Lijst van goedgekeurde adviezen 
 

Adviezen 2017 

1 Het op 23 december 2016 door de raad van bestuur van de NMBS 
goedgekeurde vervoersplan 2017   

2 De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit. Eerste 
bijdrage: naar een exploitatieschema voor het openbaar vervoer gebaseerd 
op de aansluitingsknooppunten 

3 Tariefverhogingen op 1 februari 2018 

 
De adviezen van het Comité leggen de nadruk op de belangrijkste aspecten van de 
overheidsopdracht van de spoorwegonderneming. 
 
In 2017 had het comité de gelegenheid om stil te staan bij belangrijke thema’s zoals: 
 

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

 
2.2 De goedgekeurde adviezen van 2017 
 

Advies 17/01: Vervoersplan 2017 goedgekeurd op 23 december 2016 door 

de raad van bestuur van de NMBS 

 

Dit advies werd opgemaakt naar aanleiding van het verzoek van de heer François 

Bellot, minister van Mobiliteit, in zijn aan het comité gerichte brief van 23 januari 

2017.  Het advies heeft betrekking op de inhoud van het document “Vervoersplan 

2017” dat op 23 december 2016 door de Raad van Bestuur van de NMBS werd 

goedgekeurd. Dit document was bij voormelde brief gevoegd. 

In zijn advies 16/01 “Vervoersplan 2017 van de NMBS” van februari 2016, heeft het 

comité zijn aanbevelingen gegeven. Het comité dringt vooral aan op drie 

doelstellingen: de commerciële snelheid van de treinen verbeteren, de toepassing 

van de normen op het vlak van de amplitude en de dagelijkse bedieningsfrequentie 

veralgemenen, en op elkaar aansluitende dienstregelingen aannemen volgens het 

beginsel van de aansluitingsknooppunten. 

Het comité is van oordeel dat het op 23 december laatstleden door de Raad van 

Bestuur van de NMBS goedgekeurde vervoersplan 2017 zal bijdragen tot de 

verbetering van de mobiliteit in de grote steden en dat het gebruik van de trein  
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op talrijke verbindingen zal bevorderen. Op basis van de elementen die het comité 

bezit,  kan het echter niet preciseren in welke mate dit alles het geval zal zijn. In zijn 

beginselen voldoet dit plan aan de verschillende aanbevelingen die het comité deed.  

Bij gebrek aan ontwerpdienstregelingen die het comité had opgevraagd, maar nooit 

heeft ontvangen, kan het comité geen gefundeerd en relevant advies opstellen. Meer 

in het bijzonder kan het comité niet controleren in welke mate zijn aanbevelingen 

met betrekking tot de amplitude en de dagelijkse bedieningsfrequentie, evenals tot 

de commerciële snelheid daadwerkelijk in aanmerking werden genomen en op welke 

verbindingen dit gebeurde. Bovendien betreurt het comité dat het merendeel der 

stations waarvan de eerste en/of laatste treinen van de dag in december 2014 

werden afgeschaft (met negatieve gevolgen voor hun bezoekersaantallen) geen 

verbetering van de amplitude op hun bediening zullen genieten. 

Het comité beveelt ook aan, om bij de uitvoering van dit vervoersplan, doelgericht en 

concreet te communiceren (per geografisch gebied, per verbinding, ...) om de 

bestaande en nieuwe mogelijkheden die het spoor biedt een ruimere bekendheid te 

geven en om nieuwe reizigers aan te trekken.
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Advies 17/02:  De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit 
- Eerste bijdrage: naar een exploitatieschema voor het openbaar vervoer gebaseerd 
op de aansluitingsknooppunten 
 

Beknopte samenvatting 

 
Dit advies van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers is de eerste bijdrage van 

het Comité aan de langetermijnvisie voor mobiliteit waarbij de reiziger, in de 

organisatie van de intermodaliteit, het middelpunt van de bekommernissen vormt. 

Deze eerste bijdrage spitst zich toe op de tijdsaspecten (dienstregeling) van de 

intermodaliteit via een concreet voorstel voor een alternatief exploitatieschema: het 

zogeheten model van de “aansluitingsknooppunten”.  

 

Het principe van een dergelijk model bestaat erin de dienstregelingen van de 

verschillende treindiensten - en meer in het algemeen van het collectief vervoer - zo 

uit te werken dat er in de stations zoveel mogelijk aansluitingsmogelijkheden worden 

gecreëerd.  Het doel is een geïntegreerde gecadanceerde dienstregeling op te stellen, 

inclusief de knooppuntstations te bepalen waar de verschillende treindiensten elkaar 

op een georganiseerde manier kruisen, zodat de gebruiker volop van het uitgebreide 

aanbod kan genieten.  

 

De gebruiker heeft zo in een beperkte tijd een waaier aan aansluitingsmogelijkheden 

(IC en L) ter beschikking. Het kruisen in de stations gebeurt ook ten voordele van de 

exploitanten, met name de regionale, omdat ze zo met minder exploitatiekosten hun 

vervoersaanbod (bus, tram) kunnen valoriseren. Het lokale treinaanbod wordt er ook 

beter van want het wordt aantrekkelijker voor de gebruiker.  

 

In dit advies analyseert het Comité de voor- en nadelen en de impact van een dergelijk 

model op het Belgische spoorwegsysteem, en preciseert, door zich op buitenlandse 

voorbeelden te inspireren, de toepassingsmodaliteiten van dit model in een Belgische 

context. Zo beveelt het Comité de toepassing van een dergelijk model bij voorkeur aan 

voor middelgrote stations waar het aanbod minder uitgebreid is. De twee 

spoorwegassen (Vlaamse en Waalse) worden in dit advies ook als 

toepassingsvoorbeelden onderzocht. 

 

Het Comité beveelt aan om het model van de aansluitingsknooppunten als 

referentiekader op te leggen voor de ontwikkeling van het openbaar vervoersaanbod 

in België en stelt een stapsgewijze invoering van het model voor via de opeenvolgende 

vervoersplannen. Het doet de volgende aanbevelingen:  

- Het model van de aansluitingsknooppunten als hulpmiddel voor de integratie 

van het openbaar vervoer in het interfederale visie-ontwerp voor mobiliteit 

opnemen; 
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- Vragen dat in de beheerscontracten van de openbare spoorwegondernemingen 

de verplichting wordt opgenomen gezamenlijk 

- een langetermijnmobiliteitsplan te realiseren gebaseerd op het model van de 

aansluitingsknooppunten, evenals de voorziene migratiestrategieën om dit te 

realiseren;  

- De langetermijnvisie verspreiden en het debat errond organiseren, samen met 

de betrokken lokale autoriteiten om de passende mobiliteitszone voor de 

organisatie van het lokale aanbod (vervoersregio’s) te bepalen; 

- Vragen dat het volgende vervoersplan (2020) wordt opgesteld als een eerste 

stevige basis voor een stapsgewijze uitwerking van het concept;  

- Het belang en de relevantie van de spoorweginvesteringen beoordelen in het 

licht van hun bijdrage in de invoering van een dergelijk model; 

- Een doeltreffend beleid tot stand brengen om een nauwe samenwerking te 

bevorderen tussen de verschillende overheden die openbaar vervoer 

organiseren in België, alsook met en tussen de verschillende operatoren van 

collectief vervoer (regionale en lokale gesprekspartners); 

- Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen alle exploitanten van 

openbaar vervoer opstellen en “dienstregelingsconferenties” van openbaar 

vervoer (op jaarbasis) organiseren. 

 
 

1. Inleiding 

 

Met dit advies wenst het Raadgevend Comité van de Treinreizigers de NMBS, Infrabel 
en de minister van mobiliteit te informeren over zijn overwegingen en ideeën in 
verband met de noodzaak voor een langetermijnvisie voor de mobiliteit.  
 
Deze langetermijnvisie is gebaseerd op de ervaring van de gebruiker. In het huidige 
mobiliteitssysteem en nog meer in dat van de toekomst staat het begrip intermodaliteit 
centraal. Dit is opgebouwd uit drie dimensies: de tijd (coördinatie van de 
dienstregelingen tussen de verschillende vervoerswijzen om te kunnen 
tegemoetkomen aan de behoeften van de volledige “verplaatsingsketen” van de 
burger), de ruimte (multi- en intermodale toegankelijkheid) en de prijs (tarieven, 
fiscaliteit).  Het Comité stelt daarom voor zijn adviezen in verband met een 
langetermijnvisie rond deze drie dimensies te structureren. Bovendien moet het 
transversale beleid al deze aspecten omvatten. 
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Fig. 1: De intermodaliteit en zijn dimensies ten dienste van de gebruiker 

 

Onderhavig advies is gewijd aan het aspect tijd. Dit wordt verduidelijkt aan de hand 
van een voorstel voor de exploitatie van het openbaar vervoer, met op het voorplan 
de spoorwegdiensten die de ruggengraat van het collectieve vervoersnetwerk vormen. 
In dit opzicht kunnen de regionale exploitanten van collectief vervoer hun 
overwegingen toetsen aan dit advies. In dit eerste luik dat kadert in een globaler advies 
voor een langetermijnvisie voor mobiliteit heeft het Comité zich vrijwillig beperkt tot 
het voorstellen van een concreet exploitatiemodel. 
 
Andere algemene overwegingen die een langetermijnvisie voor mobiliteit mee kunnen 
helpen vormgeven, zijn terug te vinden in de vorige adviezen van het Comité1. Het 
Comité geeft aan dat het van plan is dit eerste luik later met twee andere aan te vullen: 
het ene gewijd aan de evolutie van de tariefstructuur (prijs) en het andere aan 
toegankelijkheid en multimodaliteit (ruimte). Deze drie luiken zouden een vollediger 
overzicht moeten bieden voor een langetermijnvisie die voor het spoorwegvervoer is 
gewenst.  
 
Na enige verduidelijking waarom het hebben van een langetermijnvisie belangrijk is, 
zal het advies voorstellen de gebruiker centraal te stellen in deze visie, en zal het 
vervolgens een concreet exploitatieschema uitwerken waarmee volgens het Comité 
tegemoet kan worden gekomen aan deze doelstelling. We zullen zowel het principe, 
de werking, de voor- en nadelen van het model van de aansluitingsknooppunten als 
enkele methodologische toepassingsaspecten en buitenlandse voorbeelden toelichten. 
Daarna analyseren we de mogelijke toepassing van een dergelijk model in België en 
de eventuele impact op het spoorwegsysteem. We sluiten af met enkele 
aanbevelingen.  
 

                                                           
1 Advies 16/01 betreffende het Vervoersplan 2017 van de NMBS; Advies 16/02 betreffende de 

beheerscontracten tussen de Staat, de NMBS en Infrabel; Advies 16/04 betreffende de 

Meerjareninvesteringsplannen NMBS en INFRABEL. 
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2. Waarom een langetermijnvisie uitwerken? 

2.1. Samenhang en continuïteit van het overheidsbeleid  
 

In zijn vorige adviezen2 heeft het Comité verschillende keren verwezen naar het nut 

om een visie uit te werken voor de ontwikkeling van het aanbod van het 

spoorwegvervoer. Een door de beslissers en actoren inzake mobiliteit gedeelde en 

goedgekeurde visie moet dienen als gemeenschappelijk referentiekader, als houvast 

over de verkiezingen en het wisselen van de politieke meerderheden heen.  

 

Deze langetermijnvisie, van strategische aard, kan vervolgens als leidraad dienen voor 

tactische en operationele beslissingen. Bovendien, en vooral in België waar 

verschillende beleidsniveaus bij de bepaling en de uitvoering van het mobiliteitsbeleid 

betrokken zijn, moet iedereen op de hoogte zijn van de verwachte ontwikkeling van 

het spoorwegaanbod, want het vormt - en in de toekomst nog meer - een structureel 

element van de territoriale ontwikkeling.  

 

2.2. Uitvoeringstermijnen  

 

Het spoorwegsysteem wordt gekenmerkt door relatief lange uitvoeringstermijnen en 

een grote inertie. Het spoorwegaanbod hangt inderdaad af van de onderling verweven 

elementen infrastructuur en rollend materieel, die slechts langzaam evolueren. De 

beslissingen van vandaag hebben gevolgen voor tientallen jaren. Omgekeerd, als we 

de langetermijndoelstellingen willen bereiken, impliceert dat kortetermijnbeslissingen 

die coherent zijn met de vooropgestelde doelstellingen. Het Europees kader, onlangs 

herzien door de goedkeuring van het vierde spoorwegpakket, wijst de lidstaten op de 

noodzaak een visie voor het openbaar vervoersaanbod te definiëren als referentiekader 

voor de contracten van openbare dienstverlening.  

 

3. Centraal in de visie: de gebruiker 

Als comité dat de spoorweggebruikers vertegenwoordigt, is onze eerste bekommernis 

de reiziger zelf. Het is de ervaring van de eindgebruiker van de spoorwegdienst die 

bepalend moet zijn voor de dienst en zijn evolutie. In België vertoeven we nog te veel 

in een infrastructurele logica: de oplossingen voor de mobiliteitsproblemen worden in 

de eerste plaats vanuit de infrastructuurcontext benaderd, er wordt daarentegen te 

weinig vooraf nagedacht over de spoorwegdienst, m.a.w. over de exploitatie van deze 

infrastructuur.  Bovendien primeren de problemen van interne organisatie van de 

spoorwegmaatschappijen te vaak op de verbetering van de dienstverlening t.a.v. de 

reiziger.  

 

                                                           
2 Advies 16/01 betreffende het Vervoersplan 2017 van de NMBS; Advies 16/02 betreffende de 

beheerscontracten tussen de Staat, de NMBS en Infrabel; Advies 16/04 betreffende de 

Meerjareninvesteringsplannen NMBS en INFRABEL. 
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Uitgaande van de noden van de burgers, de huidige en potentiële cliënten, is het 

mogelijk scenario’s inzake vervoersaanbod op te zetten en de nodige infrastructuur en 

rollend materieel voor de uitvoering ervan vast te leggen.  Hoe nauwkeuriger de 

scenario’s qua aanbod (dienstregelingen), hoe beter de investeringen kunnen worden 

bepaald.  De definitie van tijdscenario’s (via de opeenvolgende vervoersplannen) laat 

toe stapsgewijs vooruitgang te boeken qua aanbod en tegelijkertijd de continuïteit van 

de uitvoering te garanderen.  

  

 

Fig. 2: Planningsdriehoek. Bron: CCRR. 

Het spoorwegaanbod is momenteel erg georiënteerd op de unimodale gebruiker 

(m.a.w. enkel de spoorweggebruiker), die zich verplaatst van spoorwegstation naar 

spoorwegstation, gelegen op het Belgische grondgebied.  De huidige en toekomstige 

mobiliteit is en zal nochtans resoluut op de inter- en multimodaliteit gericht zijn, en dit 

in het kader van een functioneel (ook grensoverschrijdend) grondgebied van de 

mobiliteit met aaneengeschakelde verplaatsingen die een keten (van punt tot punt) 

vormen. 

 

Het is dus onontbeerlijk dat de spoorwegexploitatie wordt uitgedacht vanuit de 

ervaring van de reiziger zodat de gebruiker zijn verplaatsingsketen vlot en gemakkelijk 

kan afleggen. 
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4. Voorstel van een concreet model: de 

aansluitingsknooppunten 

 
4.1. Principe 

 

De ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het spoorwegaanbod, met een 

migratiestrategie, uitgewerkt in intermediaire scenario’s, vereist de bepaling van een 

kader (doelstellingen en methodologie). Het Comité is van mening dat het model van 

de aansluitingsknooppunten een pertinent kader is ter bevordering van een 

kwalitatieve evolutie van het spoorwegaanbod, en ruimer, van het aanbod van 

collectief vervoer in België. 

 

Het principe is de dienstregelingen van de verschillende treindiensten uit te werken 

met de bedoeling de aansluitingsmogelijkheden in de stations te 

maximaliseren.  Het doel is een geïntegreerde gecadanceerde dienstregeling op te 

stellen, die overeenstemt met het derde organisatieniveau van de dienstregelingen:  

 

• Niveau 0: dienstregeling volgens behoefte: het aanbod inzake dienstregelingen 

is niet systematisch. Elke trein wordt afzonderlijk gepland. 

 

• Niveau 1: gecadanceerde dienstregeling: de gecadanceerde dienstregeling is 

het lichtste systematiseringsniveau want het voert een uniform haltebeleid in 

en een situatie met homogene afstanden voor elk productniveau en elke 

richting. De dienstregeling van de NMBS is sedert 1984 gecadanceerd.   

 

 
 

Figuur 3: Gecadanceerde dienstregeling. Bron: NMBS 

• Niveau 2: symmetrisch gecadanceerde dienstregeling: een uniforme 

symmetrieas wordt aangebracht op een netwerk voor alle gecadanceerde 

verbindingen.  
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Concreet betekent dit dat de aansluittijd tijdens de heenreis identiek is aan de 

aansluittijd tijdens de terugreis. Vanuit het exploitatiestandpunt, voor elke 

volgens een bepaalde frequentie bediende verbinding, materialiseert het 

principe zich door een kruising om het halfuur van treinen van dezelfde 

verbinding, zoals nu op elke 0’ en 30’ minuten.  Deze kruising kan tijdens het 

traject (m.a.w. tussen twee stations) of in een station plaatsvinden. 

 

 

 
 

Figuur 4: Symmetrisch gecadanceerde dienstregeling. Bron: NMBS (A = Aankomst, V = Vertrek; A,B 
en C zijn stations) 

 

 

• Niveau 3: geïntegreerde gecadanceerde dienstregeling: met de geïntegreerde 

gecadanceerde dienstregeling worden bijkomende aansluitingspunten bepaald, 

“aansluitingsknooppunten” genoemd.  Het tijdsinterval (< 15-30-45-60 min) is 

zo opgesteld om de aansluitingen in alle richtingen vanuit om het even welke 

richting te garanderen. De treinen kruisen elkaar dus systematisch in de stations 

zodat de gebruiker van dit ruime aanbod zou kunnen genieten.  
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Figuur 5: Geïntegreerde gecadanceerde dienstregeling. Bron: Mathieu Nicaise en de NMBS (vertaald 
uit het Frans). 

 

• Niveau 4: Vervangende of veralgemeende aansluitingsknooppunten: naar 

analogie met het stedelijk verkeer, laat de frequentie van de aangeboden dienst 

(bijvoorbeeld dienst S met een frequentie van 15 min.) de omschakeling naar 

de organisatie van de aansluitingen toe. 

 

4.2. Werking  

 

In een exploitatiemodel gebaseerd op de aansluitingsknooppunten, is het concreet de 

bedoeling de dienstregeling te optimaliseren zodat de treinen elkaar in de stations 

zouden kruisen (stippellijnen in fig. 6) in plaats van onderweg (doorlopende lijnen 

in fig. 6).   

 

Deze in de stations georganiseerde kruising komt in de eerste plaats ten goede aan de 

gebruiker, die zo in een beperkte tijd een veelheid aan aansluitingsmogelijkheden 

(IC en L) ter beschikking heeft. Dit brengt met zich mee dat alle informatie over de 

aansluitingsmogelijkheden, via verschillende kanalen, ter beschikking moet worden 

gesteld aan de reiziger. Dit betekent ook dat de knooppuntstations als echte 

multimodale en multifunctionele polen moeten worden georganiseerd.  

 

Het kruisen in de stations is ook ten voordele van de exploitanten, met name de 

regionale, omdat ze zo met minder exploitatiekosten hun vervoersaanbod (bus, tram) 

kunnen valoriseren.  Eenzelfde bus zal immers de aansluiting met verschillende treinen 

voor zijn rekening kunnen nemen door halt te houden aan het spoorwegstation 

(idealiter als terminus om er een tiental minuten te kunnen wachten)  
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op het ogenblik van de “afspraak” met de treinen (lijn 0/30 in ons voorbeeld) en zo 

het hele potentiële cliënteel in enkele minuten op te pikken.  

 

 

 
Figuur 6: Optimalisering van de dienstregeling. Bron: Mathieu Nicaise en de NMBS (vertaald uit het 

Frans). 

 

4.3. Voor- en nadelen van het model van de aansluitingsknooppunten 

 

Het model van de aansluitingsknooppunten heeft, zoals elk exploitatieschema, 

bepaalde voor- en nadelen. 

 

De belangrijkste voordelen van het systeem zijn:  

 

- Een aantrekkelijker openbaar vervoer, vooral in de minder druk bediende zones;  

o Goede aansluitingen in alle richtingen; 

o Een geïntegreerd aanbod door de verschillende exploitanten (trein, tram, 

bus, gedeeld vervoer,...); 

o Frequentere treinen (idealiter een frequentie om het half uur); 

o Een vlottere verplaatsingsketen (verkorte aansluitingstijden, 

georganiseerde mobiliteit “van deur tot deur”); 

o Meer mogelijkheden voor de gebruiker in zijn verplaatsingsketen; 

o Een evolutie van de stations naar multimodale en multifunctionele polen.  
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- Een verhoogde economische efficiëntie voor de vervoersexploitanten;  

o Een productiviteitswinst voor de exploitanten; 

o Hogere inkomsten (door een toenemende aantrekkelijkheid); 

o Een valorisatie van het bestaande lokale aanbod; 

o Een aan de behoeften aan te passen netwerk, en de mogelijkheid tot 

geleidelijke valorisatie van de investeringen; 

 
- De mogelijkheid een langetermijnvisie qua aanbod uit te werken; 

- Een goed aan de Belgische territoriale structuur aangepast exploitatieschema. 

 
 

De belangrijkste nadelen van het systeem zijn: 

 

- Een aanzienlijke bijkomende rigiditeit bij de opmaak van de dienstregelingen 

en eventuele moeilijkheden om de gewenste trajecttijden te verkrijgen; 

- Druk spitsverkeer (pieken in energieverbruik); 

- In een aantal gevallen dreigen bepaalde rechtstreekse verbindingen afgeschaft 

te worden ten voordele van de aansluitingsknooppunten (meer overstappen); 

- Potentieel belangrijke investeringen, zoals in het aantal perronsporen, Engelse 

vertakkingen,... (investeringen die nochtans kunnen worden gespreid met een 

progressief rendement). 

 

4.4. Methodologie 

 
Om een geïntegreerde gecadanceerde dienstregeling in te voeren, worden 

volgende stappen overwogen: 

 

1. De aansluitingsknooppunten bepalen (kruising van fysieke lijnen en/of 

levenspool); 

2. Trajecttijden bekomen van idealiter minder dan 15’ - 30’ – 45’ – 60’ – 90’ – 120’ 

tussen de knooppunten; 

3. Aankomst en vertrek van de treinen bundelen volgens “afspraak”tijden rond 0’-

30’ of 15’-45’ minuten in de knooppunten; 

4. Het model veralgemenen voor het hele land en voor alle vervoersmiddelen. 
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Figuur 7: Knooppuntenstructuur met de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur (Zwitserland).  

Bron: Feuille Fédérale Suisse (2007)3 

 

Dit model van geïntegreerde gecadanceerde dienstregeling toont ten volle zijn 

potentieel in het kader van de diensten met een frequentie om het half uur. Zo kan 

het aantal aansluitingen in de stations worden gemaximaliseerd. Deze 

frequentiedoelstelling moet ten minste worden nagestreefd voor alle verbindingen (IC 

of L) met horizon 2030-2040.  In afwachting, voor de aansluitingsstations die slechts 

een frequentie om het uur hebben, worden die idealiter op de 0-30 tijdas 

georganiseerd om een grotere robuustheid te waarborgen. 

 

In navolging van Zwitserland en zijn project Rail 2000, is de uitvoering van een 

dergelijk model noodzakelijkerwijs progressief. De ideale trajecttijden voor de 

veralgemening van de knooppunten worden niet onmiddellijk verkregen. Investeringen 

in infrastructuur en rollend materieel zijn soms noodzakelijk en moeten worden 

gepland. Het is dus coherent om met steeds ambitieuzere scenario’s te werken, en 

stapsgewijs de knooppunten aan te passen (spoorwegknooppunten en hun tijdas) en 

hun aantal gaandeweg op te drijven. Het belangrijkste is op koers te blijven. 

                                                           
3 Confédération suisse, Feuille fédérale (FF), 07.082, Message sur la vue d’ensemble du FTP du 17 octobre 

2007, p. 7251. 

 



 
 

52 

 
4.5. Buitenlandse voorbeelden 

 

Andere landen dan Zwitserland zijn geïnteresseerd in dit model van geïntegreerde 

dienstregeling of gecadanceerde netwerkverbinding en voeren dit progressief en lokaal 

in.  

 

Dit is het geval in Duitsland in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, bevoegd voor het 

regionale spoorwegaanbod, met de invoering van de spoorwegknooppunten Münster 

en Herford. 

 

 
Figuur 8: Spoorwegknooppunt van Münster 

Bron: Uitzending “Le secret des trains à l’heure”, op Arte op 06/03/17 – Productie WDR 2016 

 

Een ander voorbeeld is Nederland, meer bepaald de provincie Limburg, waar het hele 

openbare vervoersaanbod geïntegreerd is, met inbegrip van het regionale 

spoorwegaanbod en het busaanbod. De regionale snelbussen worden aangevuld met 

tragere lokale bussen die op elkaar zijn afgestemd in de knooppunten. Deze bussen 

worden, ‘s avonds of op zondag, aangevuld met wensbussen en kleine buurtbussen 

die geschikt zijn voor het openbaar vervoer van maximaal 8 personen en die door 

vrijwilligers worden bestuurd op vaste reisroutes en haltes. Bovendien rijden er van 6 

uur tot 22 uur, om het uur, shuttles die de dorpsbewoners naar de dichtstbijzijnde 

halte of het dichtstbijzijnde knooppunt brengen.  Dit gecoördineerde openbare 

vervoersaanbod wordt aangevuld met een coherent tariefbeleid dat perfect 

geïntegreerd is, op basis van de “OV-Chipkaart”.  
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Figuur 9: Uurrooster van de bussen op lijn 1A in het station van Maastricht met aansluiting van en 

naar Eindhoven. Bron: Website van Arriva 

 

5. Toepassing op het Belgische netwerk 

 
5.1. Aanpassing van het model aan de eigenschappen van het 

Belgische netwerk 

 

Het model van de aansluitingsknooppunten heeft zijn sporen verdiend door de 

toepassing van de principes ervan op het Zwitserse netwerk in het kader van het 

project “Rail 2000”. De uitvoering van dit programma leidde tot een stijging van het 

gebruik van het openbaar vervoer. Zo kende Zwitserland tussen 2004 en 2014 een 

verhoging van 30% van de reizigers-km, voor alle vormen van openbaar vervoer4. 

Enkel wat het spoor betreft en enkel voor de cijfers van de CFF (die de belangrijkste 

maar niet de enige Zwitserse exploitant is), was er in de periode van 2002 tot 2011 

(10 jaar) een toename van het aanbod met 35 % trein-km en een verhoging van 

het reizigersaantal in dezelfde periode met 50 % reizigers-km5. 

 

Ook al is het nuttig zich te inspireren op het Zwitserse voorbeeld, toch moet de 

toepassing van een dergelijk model op ons netwerk rekening houden met de context 

van de Belgische situatie. Figuur 9 vergelijkt in dit opzicht de aanpak en de situatie in 

Zwitserland en België, door met name de elementen uit de objectieve realiteit aan te 

duiden en deze die voortvloeien uit gewoontes en in vraag kunnen worden gesteld. 

                                                           
4 VOV UTP (Union des transports publics), Faits & arguments 2016, p. 6 
5 CFF, Présentation Martin Schenk, SBB Consulting, Berlin, 20.09.2012, p.10 
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Laten we er in het bijzonder op wijzen dat de middelgrote stations (bv. Libramont, 

Sint-Niklaas) zich het best lenen voor de toepassing van een dergelijk model op het 

Belgische netwerk omdat het aanbod er beperkter is, in tegenstelling tot Zwitserland, 

dat door zijn territoriaal model, de knooppunten eerder in de grote stations 

organiseert. Immers hoe minder frequent de diensten, hoe belangrijker het is de 

betrouwbaarheid van de aansluitingen te waarborgen.  Het Comité beveelt dan ook 

aan te beginnen met de stations die in de periferie van het netwerk zijn gelegen waar 

de frequenties lager zijn, om de uurroosters en de organisatie van de aansluitingen in 

de beter bediende stations te bepalen.  In het kader van een knooppunt dat van een 

hoge dienstfrequentie geniet, organiseren de aansluitingen zich vanzelf (niveau 4 - 

veralgemeende aansluitingsknooppunten). Dit is meer bepaald het geval voor de grote 

Brusselse stations.   

 

 

 

Figuur 9 Vergelijking Zwitserland – België. Bron: M. Nicaise (vertaald uit het Frans) 

 

5.2. Toepassingsvoorbeelden  

 
Bij wijze van voorbeeld wenst het Comité twee belangrijke spoorwegassen in het licht 

te stellen waarlangs het model van de aansluitingsknooppunten vlug zou kunnen 

worden uitgevoerd: de Vlaamse en de Waalse spoorwegas.  Door hun territoriale 

structuur en de afstand tussen de stations, lenen deze twee assen zich bijzonder goed 

voor dit type exploitatie. 
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Figuur 7: Toepassing op de Vlaamse spoorwegas Bron: TRITEL (vertaald uit het Frans)  

 

 
 

Figuur 8: Toepassing op de Waalse spoorwegas Bron: TRITEL (vertaald uit het Frans) 
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6. Impact van het model 

Het Comité steunt de toepassing van het model van de aansluitingsknooppunten op 

het Belgische netwerk, met een geleidelijke invoering vanaf het Vervoersplan 12/2020.  

 

Deze geleidelijke invoering is nodig want het model heeft een concrete impact op 

verschillende elementen van het spoorwegsysteem. Vanaf het ogenblik dat een 

dergelijk model het referentiekader wordt van de ontwikkeling van het netwerk, iets 

waarvoor het Comité pleit, moeten de beleids- en investeringsbeslissingen voor de 

spoorwegen worden genomen in samenhang met de vastgestelde behoeften met het 

oog op de geleidelijke invoering van het model. 

 

Concreet zullen er gevolgen zijn voor verschillende elementen van het 

spoorwegsysteem (belangrijkste elementen):   

 

- de verbetering van de trajecttijden: de infrastructuurwerken met het oog 

op de verbetering van de commerciële snelheid hebben vooral nut daar waar 

ze toelaten de trajecttijd van een dienst tussen aansluitingsknooppunten te 

verkorten om onder een veelvoud van 15 min. te komen. Anders gezegd, de 

logica “as fast as we can” inruilen voor de logica “as fast as we need”. 

 

- het park van het rollend materieel: om enkele kostbare minuten uit te 

sparen om een aansluitingsknooppunt te kunnen realiseren, is het gebruikte 

rollend materieel, naast de infrastructuur, een essentiële hefboom. De 

trajecttijd hangt af van de eigenschappen van het materieel (getrokken-

geduwde treinen of motorrijtuigen, acceleratievermogen, enz.) en van de 

samenstelling van de trein. Een getrokken trein met dubbeldeksrijtuigen is veel 

zwaarder en dus trager dan een motorrijtuig met één niveau. Het is mogelijk 

een gelijkaardige vervoerscapaciteit aan te bieden door bijvoorbeeld de 

frequenties te verdubbelen met minder zwaar materieel en zo op sommige lijnen 

kostbare trajecttijd uit te sparen.  Ook het inzetten van rollend materieel dat 

beschikt over een goed acceleratievermogen (zoals de Desiro) op de 

omnibusbedieningen, laat toe tijd uit te sparen aan elke halte op de lijnen waar 

het nodig is. De CFF (Zwitserland) hebben gekozen om op bepaalde lijnen 

kantelbaktreinen in te zetten om kostbare minuten te winnen zonder grote 

infrastructuurkosten.  

 

- de rationalisering van de infrastructuur: met een duidelijke middellange- 

en langetermijnvisie van de dienstregeling (uurroosters), met scenario’s voor 

een hogere frequentie, is het mogelijk de verplicht te behouden kruispunten of 

de complexiteit van het gecadanceerde inrijden van stations, noodzakelijk voor 

de geconcentreerde aankomst van talrijke diensten in een aansluitingsstation, 

te identificeren.  
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De behoeften van het goederenvervoer moeten eveneens in aanmerking 

worden genomen. 

 

- de capaciteit van de stations: het model van de aansluitingsknooppunten 

vraagt stations met een bepaalde capaciteit om de veelvuldige diensten die op 

elkaar aansluiten, te kunnen ontvangen (voldoende aantal sporen en/of 

mogelijkheid om twee lokale treinen op eenzelfde perron te ontvangen). 

 

- het concept van de stations: de informatie in het station is van kapitaal 

belang in de grote knooppuntstations, om de intermodaliteit te 

vergemakkelijken (trein, bus, tram, fiets of gedeelde auto’s, enz.): informatie 

over de aansluitingen, “wayfinders” via pictogrammen en apps, verbetering van 

het reiscomfort (o.a. wifi) zijn nodig om de samenhang van de 

verplaatsingsketen te vereenvoudigen. Het specifieke statuut van de 

knooppuntstations rechtvaardigt bovendien de ontwikkeling van een interne 

(diensten en handelszaken in het station) en externe (verbinding met de 

omgeving van het station, meer bepaald om de multimodale toegankelijkheid 

en zijn transversaliteit met de aangrenzende buurten te waarborgen) 

multifunctionaliteit, evenals van de met deze diensten verbonden onontbeerlijke 

communicatie en informatie. Daardoor is een bepaalde hiërarchisering van de 

stations onontbeerlijk. 

  

- de vlotte doorstroming: de reizigersstromen in de aansluitingsstations 

moeten absoluut worden vergemakkelijkt om de opgelegde aansluitingstijden 

haalbaar en comfortabel te maken, voor alle gebruikers, personen met beperkte 

mobiliteit inbegrepen (wat bijna 30 % van de bevolking uitmaakt als we daar 

zwangere vrouwen, kinderen, ouderen, al dan niet tijdelijk gehandicapte 

personen, personen met veel of zware bagage, enz. bijrekenen). Dat impliceert 

toegankelijk rollend materieel (dubbele deuren, toegang zonder niveauverschil, 

ruime platforms) en perrons en stations zo ingericht om de massa reizigers vlot 

te kanaliseren (verhoging/lengte van de perrons, duidelijke signalisatie, 

aangepaste capaciteit van de toegang tot de perrons - tunnel onder de sporen, 

hellende vlakken, trappen, roltrappen, aangeduide wachtzones). Treinen die 

altijd op dezelfde plaats stoppen op de perrons, hebben ook een positief effect 

op de doorstroming van de massa reizigers.  

 

- de stiptheid: een goed stiptheidsniveau is nodig zodat het model in zijn geheel 

zou functioneren. De IC- en IR-verbindingen moeten zo kort mogelijk halt 

houden in de stations om een hoge commerciële snelheid te behouden, wat met 
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zich meebrengt dat de omnibusverbindingen, die de aansluitingen met deze 

verbindingen verzorgen, stipt moeten zijn.  

 

- De stiptheid hangt samen met talrijke elementen, het meest fundamentele zijn 

de vernieuwing en het onderhoud van de infrastructuur en het park van het 

rollend materieel, maar ook de discipline zowel van het personeel als van de 

reizigers. Het is bovendien zo dat de stiptheid de verkeersveiligheid ten goede 

komt (zie o.a. de ramp in Buizingen). 

 

Het model van de aansluitingsknooppunten impliceert ook een langetermijnplanning, 

een continuïteit in de keuzes en een “samenwerkingscultuur” tussen de verschillende 

vervoersdiensten, ongeacht het bevoegdheidsniveau waartoe ze behoren. Met dien 

verstande dat deze langetermijnplanning compatibel moet blijven met een aanpassing 

van de spoorwegdiensten aan de maatschappelijke ontwikkelingen, zowel vanuit 

sociologisch (evolutie van de levensstijl, mobiliteitspraktijken) als vanuit technologisch 

oogpunt.  

 

De keuze voor een stapsgewijze toepassing van een dergelijk model van 

aansluitingsknooppunten impliceert een coherentie in de beslissingen die later worden 

genomen en die tot uiting dienen te komen in de strategische documenten zoals de 

beheersovereenkomsten en de meerjareninvesteringsplannen. De opeenvolgende 

vervoersplannen zijn de leidraad in deze stapsgewijze invoering; met elk nieuw 

vervoersplan kan een stap vooruit worden gezet in de maximalisering van de 

aansluitingsknooppunten dankzij de ondertussen gedane investeringen.  

 

Om de voordelen van de invoering van een dergelijk model te maximaliseren, is de 

betrokkenheid en de medewerking van de regionale overheden en 

vervoersmaatschappijen nodig. Het model van de hier voorgestelde geïntegreerde 

dienstverlening streeft ernaar de dienstregelingen van alle treinen, maar ook van de 

andere modi van collectief vervoer te integreren. Met het model kan op termijn een 

geïntegreerd openbaar vervoersaanbod worden bereikt, dat de reiziger een 

totaaloplossing biedt voor zijn verplaatsingen. Dit vereist de invoering van governance 

tools om een nauwe samenwerking tussen een veelheid aan exploitanten en 

overheden te bevorderen.  
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7. Besluit en aanbevelingen 

 

De funderingen die de toepassing van een dergelijk model in België mogelijk maken, 

met de bedoeling de kwaliteit en het reizigerscomfort te verbeteren, zijn reeds 

aanwezig: 

✓ Gecadanceerde en symmetrische dienstregeling 

✓ Door de exploitanten gekend principe en toegepast in sommige stations 

✓ Verschillende assen lenen zich a priori goed voor het principe (zonder zware 

investeringen)  

 

De vraag die zich opdringt, is de volgende: gaat men verder in de huidige logica met 

de organisatie van de aansluitingsknooppunten “daar waar men kan” zonder alle 

mogelijkheden te benutten of kiest men ervoor het model van de 

aansluitingsknooppunten centraal te stellen in de planning van het spoorwegaanbod 

in België? 

 

Het Comité beveelt aan dat het model van de aansluitingsknooppunten, ook model van 

de gecadanceerde netwerkverbindingen of geïntegreerde dienstregeling genaamd, het 

referentiekader wordt dat wordt opgelegd voor de ontwikkeling van het openbare 

vervoersaanbod in België. Het Comité doet de volgende voorstellen: 

 

- Het Comité stelt voor het model van de aansluitingsknooppunten als hulpmiddel 

voor de integratie van het openbaar vervoer in het interfederale visie-

ontwerp voor mobiliteit op te nemen; 

- Het Comité vraagt dat in de beheerscontracten van de openbare 

spoorwegondernemingen de verplichting wordt opgenomen gezamenlijk een 

langetermijnmobiliteitsplan te realiseren gebaseerd op het model van de 

aansluitingsknooppunten, evenals de voorziene migratiestrategieën om dit te 

realiseren; 

- Het Comité stelt voor de langetermijnvisie te verspreiden en het debat errond 

te organiseren, samen met de betrokken regionale en lokale overheden om de 

passende mobiliteitszone voor de organisatie van het lokale aanbod 

(vervoersregio’s) te bepalen; 

- Het Comité wenst dat het volgende vervoersplan (2020) wordt opgesteld als 

een eerste stevige basis voor een verdere stapsgewijze uitwerking van het 

model;  

- Het Comité is van mening dat het essentieel is het belang en de relevantie van 

de spoorweginvesteringen te beoordelen in het licht van hun bijdrage in de 

invoering van een dergelijk model; 
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- Het Comité raadt aan een doeltreffende beleid tot stand te brengen om een 

nauwe samenwerking te bevorderen tussen de verschillende overheden die 

openbaar vervoer organiseren, in België, alsook met en tussen de verschillende 

operatoren van collectief vervoer (regionale en lokale gesprekspartners), zonder 

de taxi’s, het autodelen, enz. te vergeten; 

 
 
Het Comité doet ook de volgende meer concrete voorstellen: een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen alle exploitanten van openbaar vervoer 
opstellen en “dienstregelingsconferenties” van openbaar vervoer (op jaarbasis) 
organiseren.  
Het Comité verwacht dus van de NMBS een concreet en gedetailleerd antwoord op dit 

voorstel.   

 

Het Comité vraagt vervolgens de verantwoordelijken van de NMBS te ontmoeten voor 
een gedachtewisseling over dit onderwerp.
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Advies 17/03 
Tariefverhogingen op 1 februari 2018 

 
1. CONTEXT 
Het Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT, hierna “het comité” genoemd) 

werd op 18 augustus 2017 door de NMBS uitgenodigd op een presentatie van de 

voorstellen van de tariefaanpassingen op 1 februari 2018. 

De directie B-MS van de NMBS heeft laten weten dat ze het advies van het comité wil 

kennen voor de uiteindelijke goedkeuring van haar voorstel door het directiecomité en 

de verzending ervan naar de Raad van Bestuur van de NMBS. 

Het comité ontving op 20 september de PowerPointpresentatie over dit voorstel 

(document d.d. 19 september), de directie B-MS gaf vanaf dat tijdstip 6 weken aan 

het comité om zijn advies uit te brengen.  

De werkgroep “Tariefaanpassingen” van het comité kwam op 11 oktober bijeen om 

een adviesontwerp op te stellen. Dit werd op 20 oktober 2017, op de plenaire 

vergadering van het comité, goedgekeurd.  

Het comité waardeert de wil van de NMBS om het te raadplegen voor de eindbeslissing 

wordt genomen, zoals het comité ook had gevraagd in zijn voorgaande advies over de 

tariefaanpassingen op 1 februari 2017 (Advies 16/05). Het comité dankt de NMBS en 

hoopt dat er rekening wordt gehouden met zijn opmerkingen. Het comité is trouwens 

vragende partij om in de toekomst systematisch te worden geraadpleegd over de 

tariefaanpassingen en om een samenwerkingsprocedure op te stellen met de NMBS 

teneinde deze raadpleging te vergemakkelijken.  

2. OPMERKINGEN VAN HET COMITÉ OVER DE TARIEFAANPASSINGEN OP 
1 FEBRUARI 2018 
 

Het beheerscontract 2008-2012 gesloten tussen de Staat en de NMBS dat nog steeds 

van kracht is (geconsolideerde versie van 17/01/14 na het vierde bijvoegsel), laat 

tariefaanpassingen toe naargelang van de resultaten van de stiptheid en de evolutie 

van de gezondheidsindex.  

Het comité neemt nota van de gemiddelde verhoging met 2,49% voor de traject- en 

schooltreinkaarten, rekening houdend met de verhoging van de gezondheidsindex 

(1,49% van juni 2016 tot juni 2017) en gelet op de verwezenlijking van de 

stiptheidsdoelstellingen voor de periode van juli 2016 tot juni 2017, alsook met de 

gemiddelde verhoging met 1,49% voor alle overige vervoersbewijzen.  

Het Comité stelt vast dat de tariefverhogingen conform de bepalingen van de artikelen 

14, 15 en 16 van het voornoemde beheerscontract zijn. 
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Wat betreft de stiptheidsstatistieken waar rekening mee werd gehouden, wenst het 

comité een grotere transparantie van de gegevens (zoals reeds gestipuleerd in advies 

16/05) en dat de NMBS voortaan de bron en exacte referenties van de gebruikte 

gegevens meedeelt. Het wenst ook het verloop van de jaarlijkse volumes 

vervoersbewijzen in de loop van de laatste 5 jaren (aantal reizigers, aantal reizigers-

km en tarifaire opbrengsten) kennen. 

Overigens, op dia 6 van de voornoemde PowerPointpresentatie (globale stiptheid: 

doelstelling gehaald) begrijpt het comité het dalende verloop van de blauwe lijn 

“doelstelling” niet: artikel 15.1 van het beheerscontract stipuleert dat: “Voor 2012 en 

tot aan de inwerkingtreding van het volgend beheerscontract wordt de 

stiptheidsdoelstelling vastgelegd op 85,63 % ...” en dat deze doelstelling dus constant 

is in de tijd. Het comité verlangt verduidelijkingen van de NMBS met betrekking tot dit 

element. 

Ook al lijken de tariefverhogingen geen impact te hebben op de toename van het 

aantal reizigers, toch dringt het comité erop aan dat de NMBS een aantrekkelijk 

commercieel en sociaal evenwichtig aanbod hanteert, vooral dan voor bepaalde 

doelgroepen. Het comité vraagt dat deze elementen terug te vinden zijn in het 

volgende beheerscontract dat momenteel wordt onderhandeld.  

In zijn advies 16/05 gaf het comité aan dat iedere tariefverhoging boven de 

gezondheidsindex gepaard moet gaan met een verbeterd aanbod. Het Vervoersplan 

2017 voorziet een verbetering en optimalisering van het aanbod, in het bijzonder een 

toename van het aantal trein-km met 5,1%, wat het comité verheugt. Het comité 

betreurt echter dat de sluiting van bepaalde loketten of de terugschroeving van de 

openingsuren ervan, bepaalde alternatiefloze gebruikers een ad-hocdienst ontneemt.  

Inzake de tariefaanpassingsvoorstellen voor 1 februari 2018, maakt  het comité   

voorbehoud over: 

− Dat de Key Card voor het tweede opeenvolgende jaar een verhoging kent van 
4,5%. Het gaat nochtans om een product dat bepaalde gebruikers ertoe moet 
aanzetten om hun wagen te laten staan en vertrouwd te raken met 
treinverplaatsingen over een korte afstand.  

− Dat de fietsdagkaart een verhoging kent van meer dan 20%. Het comité is van 
oordeel dat de combinatie trein-fiets moet worden aangemoedigd.   

Bovendien, en naast de bovenvermelde overwegingen over de tariefaanpassingen op 

1 februari 2018, verwelkomt het comité de invoering van een City Pass in Gent en 

Antwerpen. Deze City Pass kan worden beschouwd als een belangrijke eerste stap 

naar een geïntegreerd tarief en de bevordering van de multimodaliteit in 

vervoersregio’s die worden gekenmerkt door een groot aantal verplaatsingen omwille 

van verschillende motieven (naar het werk, naar school, naar de handels- en 

vrijetijdscentra, ...).  
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Het verder ontwikkelen van vernieuwende multimodale tarieven is belangrijk om zo 
goed mogelijk tegemoet te komen aan de ontwikkeling van de mobiliteitsnoden van 
werkgevers en werknemers. Zoals gevraagd in ons Advies 16-05, verzoekt het Comité 
de NMBS om in de toekomst bij die verdere ontwikkeling betrokken te worden.
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2.3. OVERIGE WERKZAAMHEDEN 
 

In 2017 heeft het comité zich ook gebogen over de beschikbaarheid van gedetailleerde 
stiptheidgegevens in “open data”. 
 
 

Overige werkzaamheden 
2017 

1 Stiptheid en ervaring van de reiziger: brief aan de federale minister van 
Mobiliteit, aan mevrouw de gedelegeerd bestuurder van de NMBS, aan de 
heer gedelegeerd bestuurder van INFRABEL over de bekendmaking in 
“open data” van gedetailleerde stiptheidsgegevens. 

 
Stiptheid en ervaring van de reiziger: brief waarin de bekendmaking in 
“open data” van gedetailleerde stiptheidsgegevens wordt gevraagd. 

 
Navetteurs.be en TreinTramBus hebben gesprekken gevoerd met zowel de NMBS als 
Infrabel om meer gedetailleerde stiptheidsgegevens te verkrijgen dan die die 
momenteel in de maandelijkse rapporten worden vermeld. 
Zij zijn van mening dat de manier waarop de NMBS haar cijfers voorstelt niet 
overeenkomt met het gevoel van de reizigers en hen niet toelaat zich erin terug te 
vinden. 
Ze hebben ook vernomen dat de NMBS en Infrabel 2 verschillende systemen hebben 
om hun cijfers af te ronden. De reizigers baseren zich op het precieze moment van 
aankomst van de trein. 
 
Momenteel verzamelen TreinTramBus en Navetteurs.be de statistieken zelf op basis 
van de online beschikbare gegevens via de applicatie "vertragingsattest" op de website 
van de NMBS. Ze willen graag ruwe data, per dag en per trein. 
 
De term “advies” was een probleem voor sommige leden van het comité die van 
oordeel waren dat het eerder om een verzoek dan om een advies ging.  
 
Het comité heeft dus besloten om zo spoedig mogelijk een brief te sturen naar de 
minister, de NMBS en Infrabel, waarin de context wordt uitgelegd, er gewezen wordt 
op de ervaring van reizigers en er verzocht wordt om alle vertragingsgegevens op basis 
van het OPENDATA-model te publiceren.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Lijst met alle uitgebrachte adviezen sinds 
1996 

 

1996 

96/01 Verhoging van de tarieven goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 20 oktober 1995 

96/02 Invoering van een treinkaart voor deeltijds werkenden 

96/03 Aansluitingen trein/trein – trein/bus en bus/trein 

96/04 Eisen inzake comfort voor dieselmotorwagens die binnenkort door de NMBS worden 

aangekocht 

 

1997 

97/01 Problematiek van de aansluitingen tussen treinen en tussen treinen en bussen 

97/02 
Witboek van de Europese Commissie, een strategie om de spoorwegen in de gemeenschap 

weer vitaal te maken 

97/03 Preadvies bij het tweede Beheerscontract tussen de Staat en de NMBS 

97/04 Invoering van een “Pass geldig na 9.00” 

97/05 Invoering van een “Fidelity Card” en een spaaractie  

97/06 Beperking van de dienst aan de klanten 

97/07 Advies bij het tweede Beheerscontract tussen de Staat en de NMBS 

97/08 Nieuw treinaanbod 1998 

97/09 Tariefaanpassing binnenlands reizigersverkeer op 01.02.1998 

 

1998 

98/01 Infrastructuur op de lijn 163 

98/02 Tariefbeleid van de NMBS 

98/03 Infrastructuur op buiten dienst gestelde lijnen 

 

1999 

99/01 Trein en fiets 

99/02 Weergave van de tarieven in het Officiële Spoorboekje 

99/03 Afschaffing P-treinen op 29 september 1999 

99/04 Heropening spoorbediening Bastogne 

99/05 Problemen aan de stationsloketten 

99/06 Veiligheid in de stations en de treinen 

99/07 Tariefverhoging op 1 februari 2000 

99/08 Integrale kwaliteitszorg op 6 regionale lijnen 

99/09 Eventuele heropening van 6 regionale lijnen 

 

2000 

00/01 Voorstel tot heropening van sommige stations 

00/02 Heropening van sommige stations in het weekend 

00/03 Heropening van de IJzeren Rijn 

00/04 Sluiting en ontmanteling van spoorlijnen 

00/05 Ingebruikname van nieuwe dieselmotortreinen 
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00/06 Grensoverschrijdende spoorverbindingen 

00/07 Gratis openbaar vervoer 

00/08 Tweede bijvoegsel bij het tweede Beheerscontract 

00/09 Gewijzigde weekenddiensten vanaf september 

00/10 Nieuw station Zeebrugge 

00/11 Liberalisering van het spoorverkeer 

00/12 Gewestelijk Expressnet (uittreksels vorige adviezen) 

00/13 Voorstel tot opening van 6 spoorlijnen voor reizigersdiensten 

00/14 Sluiting van stationsloketten na 22.30 uur 

00/15 Basisprincipes Gewestelijk Expressnet 

00/16 Korte Afstandstarieven 

00/17 Tariefaanpassingen op 1 februari 2001 

00/18 Principieel Advies Derde Beheerscontract 

00/19 Vergoeding van de klanten bij gebrekkige of niet uitgevoerde dienst 

 

2001 

01/01 Bediening van Welkenraedt 

01/02 Aanpassingswerken spoorlijn 108 La Louvière-Binche 

01/03 Derde Beheerscontract 

01/04 Vermindering van het binnenlandse aanbod 

01/05 Sluiting van de loketten in het Station Beauraing 

01/06 Heropening van de spoorlijn Dinant-Givet 

01/07 Voorstedelijke spoordiensten 

01/08 De Europese binnengrenzen in conventioneel regionaal spoorverkeer 

01/09 Studie over de heropening van 6 regionale lijnen 

01/10 NMBS-voorstel tariefaanpassing op 1 januari 2002 

01/11 Dienstregeling op 24 en 31 december 2001 

01/12 Spoorbediening Spa-Géronstère 

01/13 Nieuwe rijtuigen voor het GEN 

01/14 Wetsvoorstel « Basismobiliteit op het spoor » 

01/15 Grensoverschrijdende biljetten 

01/16 Spoorlijncomités 

01/17 Reizigersdienst Arlon-Athus-Virton (lijnen 167-165) 

01/18 Trein-Tram-Busaansluitingen te Antwerpen 

01/19 Aanpassing weekenddienst op lijn 123 Edingen-Geraardsbergen 

01/20 Vervoerbewijs voor korte afstanden 

 

2002 

02/01 Grensoverschrijdende reizigersdienst Verviers-Aachen 

02/02 Afschaffing van weinig bezette treinen  

02/03 De Euregiobahn 

02/04 Grensoverschrijdende spoordienst Erquelinnes-Jeumont 

02/05 Rokersafdelingen in de treinen 

02/06 Aanpassing dienstregelingen op 15 december 2002 (Lijnen 15A – 66 – 132 – 162) 

02/07 Het onthaal op de perrons van stations en stopplaatsen 
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02/08 Stations- en postloketten  

02/09 Bediening van Hourpes tijdens het weekend 

02/10 (her)Opening van stations 

02/11 Dienstregeling in de eindejaarsperiode 

02/12 Toekomstige bediening lijn 132 tussen Charleroi en Walcourt 

02/13 Grensoverschrijdend tarief naar de grenssteden 

02/14 Weekenddienst Brugge-Zeebrugge 

02/15 Reactie op het NMBS-antwoord op advies 02/04 

02/16 Memorandum aan de nieuwe bestuursorganen van de NMBS 

02/17 Toekomstig GEN-materieel  

02/18 Bediening van lijn 43 Liege-Rivage-Jemelle 

02/19 Bediening van lijn 15a Hasselt-Beringen-Mol 

02/20 Spoordiensten tussen België en Duitsland 

02/21 De toekomst van het reizigersverkeer per spoor 

02/22 Heropening van het station Ligne – een voorbeeld om na te volgen 

02/23 Bediening van lijn 52 Antwerpen-Boom-Puurs 

 

2003 

03/01 Spoordiensten in de eindejaarsperiode 

03/02 Memorandum nieuwe regering 

03/03 Heropening van het station Evergem (lijn 58) 

03/04 De voorziene afschaffing van alle nachttreinen 

03/05 Problemen in verband met het gebruik van de Key-card 

03/06 Reactie op het NMBS-ondernemingsplan “Move 2007” 

03/07 Vereenvoudiging van de tarieven (principieel standpunt) 

03/08 Heropening van het station Comblain-Au-Pont 

03/09 Herschikking van de 1ste klasrijtuigen op de IC A 

03/10 Vereenvoudiging van de tarieven (vervolg) 

03/11 Het spoorboekje 

03/12 Sluiting van stationsloketten 

03/13 Het aanbod (transportplan) - principieel advies) 

03/14 Onthaal op de perrons van het station Gastuche 

03/15 Onthaal op de perrons van het station Olen 

03/16 Onthaal op de perrons van het station Havré 

03/17 Onthaal op de perrons van het station Terhaegen 

03/18 De Euregiobahn 

03/19 Na het spoorboekje… Betere info voor alle klanten 

 

2004 

04/01 De toekomst van het spoor in Bastogne 

04/02 Bewegwijzering in en rond de stations 

04/03 Het Euregio-Ticket 

04/04 De AIXpress Liège-Aachen -aanbod en tarief 

04/05 Onthaal op de perrons van het station Trooz 

04/06 Onthaal op de perrons van het station Vichte 
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04/07 Onthaal op de perrons van het station Beauraing 

04/08 Onthaal op de perrons van Zeebrugge-Strand 

04/09 Lijn 26 - ooit bedreigd met sluiting en toch succesvol 

04/10 Waarom schrapt de NMBS zwakke stopplaatsen? 

04/11 Derde bijvoegsel aan het tweede Beheerscontract 

04/12 Onthaal op de perrons van het station Engis 

04/13 Onthaal op de perrons van het station Landelies 

04/14 Onthaal op de perrons van het station Wezemaal 

04/15 Onthaal op de perrons van het station Brugge St Pieters 

04/16 Stationsparkings 

04/17 Tariefvereenvoudiging - tweede luik 

04/18 Vierde bijvoegsel aan het tweede Beheerscontract 

04/19 Cityrail 

04/20 Bewegwijzering in en rond de stations (2e advies) 

04/21 (her)Opening van drie stations 

04/22 Plannen voor de sluiting van twee stations op lijn 130: Le Campinaire en Ham-s-Sambre 

04/23 Onthaal op de perrons in het station Farciennes 

04/24 Onthaal op de perrons van het station Tielen 

04/25 Desserte ferroviaire du Sud Luxembourg 

04/26 Betrokkenheid van het Comité in het Beheerscontract 

04/27 Dienstregelingsbrochure van Luik-Guillemins 

04/28 Veiligheid op de perrons 

04/29 Basisfrequentie voor 2006 

04/30 Onthaal op de perrons van het station Diepenbeek 

04/31 Onthaal op de perrons in het station Poix-Saint Hubert 

04/32 Problemen aan de stationsloketten 

04/33 Aansluitingen 

04/34 Onthaal op de perrons van het station Antwerpen Noorderdokken 

04/35 Onthaal op de perrons van het station Meiser 

04/36 Onthaal op de perrons van het station Linkebeek 

04/37 Onthaal op de perrons van het station Zandbergen 

04/38 Vijfde bijvoegsel aan het tweede Beheerscontract (voorlopig advies) 

 

2005 

05/01 Light Rail - principieel advies 

05/02 Brochure "dienstregelingen" bij vertrek vanuit Namen 

05/03 Onthaal op de perrons van het station Landegem 

05/04 Onthaal op de perrons in het station Court Saint Etienne 

05/05 Sluiting van stationsloketten - Tweede advies 

05/06 Heropening van lijn 136 voor het goederenvervoer 

05/07 Brochure "dienstregelingen" bij vertrek uit Dendermonde 

05/08 Welke is de plaats van het RCG ingevolge de nieuwe structuur van de NMBS-groep? 

05/09 Onthaal op de perrons van het station Antwerpen Zuid 

05/10 Onthaal op de perrons in het station Paliseul 

05/11 Soorten P-treinen 

05/12 L-treinen op de lijn 162 
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05/13 Heropening van het station Cuesmes 

05/14 Opvolging van de adviezen van het Comité 

05/15 Aan het Comité te leveren informatie 

05/16 Onthaal op het perron in het station Coo 

05/17 Onthaal op de perrons van het station Bordet 

05/18 Afschaffing van de 1ste klas? 

05/19 Opnieuw sneeuwtreinen - een nieuwe commerciële aanpak van de NMBS? 

05/20 Dienstregeling in de eindejaarsperiode 2005 

05/21 Onthaal op de perrons van het station Buizingen 

05/22 Onthaal op de perrons in het station Lodelinsart 

05/23 Onthaal op de perrons van het station Schoonaarde 

05/24 Spoor of toeristisch pad? 

05/25 Zitbanken in de schuilhuisjes op de perrons 

05/26 Heropening van de lijn Dinant-Givet (2e advies) 

05/27 Beheerscontract tussen de Staat en de NMBS  

05/28 Beheerscontract tussen de Staat en INFRABEL  

05/29 Onthaal op de perrons van het station Overpelt 

05/30 Onthaal op de perrons in het station St. Denis Bovesse 

05/31 Onthaal op de perrons in het station Boussu 

05/32 Onthaal op de perrons van het station Weerde 

05/33 
Tweede evaluatie van het onthaal in de stations Gastuche, Havré, Terhagen, Trooz en 

Zeebrugge-Strand 

05/34 De dienst “Trein + Fiets” 

05/35 De indeling van stations in categorieën 

05/36 Sluiting van het station Le Campinaire 

05/37 Onthaal op de perrons in het station Aye 

05/38 Onthaal op de perrons van het station Koksijde 

05/39 Het onthaal op de perrons in “Revalor” 

05/40 Sluiting van lijn 86 Leuze-Frasnes voor het goederenvervoer 

05/41 De Cityrail-aansluitingen 

 

2006 

06/01 Betaalbaarheid en toelatingsvoorwaarden van de hogesnelheidstreinen 

06/02 Onthaal op de perrons in het station Froyennes 

06/03 Onthaal op de perrons van het station Alken 

06/04 Tariefaanpassingen op 1 februari 2006 

06/05 Opening van de loketten en de wachtzaal in het station Blaton 

06/06 De beschikbaarheid van papieren informatie 

06/07 Onthaal op de perrons van het station Bissegem 

06/08 Onthaal op de perrons in het station Habay 

06/09 Nieuwe dienstregelingsfolders per station 

06/10 Spoorontsluiting Turnhout 

06/11 De KeyCard als korte afstandspass 

06/12 Stationsnaamborden op de perrons 

06/13 Onthaal op de perrons van het station Groenendaal 

06/14 Onthaal op de perrons van het station Bockstael 
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06/15 De veiligheid in het Doornikse 

06/16 Veiligheid op de perrons t.o.v. voorbijrijdende treinen 

06/17 Onthaal op de perrons van Diegem tot Herent  

06/18 Informatie aan het Comité binnen een redelijke termijn 

06/19 Ambigue grensoverschrijdende Frans-Belgische tarifering 

06/20 Onthaal op de perrons in het station Assesse 

06/21 Onthaal op de perrons in het station Limal 

06/22 Onthaal op de perrons van het station Mechelen-Nekkerspoel 

06/23 Tweede bezoek aan de stations Zandbergen en Meiser 

06/24 Stiptheid van de treinen 

06/25 Aansluitingsstations trein-bus 

06/26 Cityrail aansluitingen te Leuven 

06/27 Renovatie van de M5-rijtuigen 

06/28 Eerste bijvoegsel bij het Beheerscontract tussen de Staat en de NMBS 

06/29 Onthaal op de perrons van het station Ezemaal 

06/30 Onthaal op de perrons in het station Thuin 

06/31 Spoorwegkathedraal en kleine stations (rond Charleroi) 

06/32 Veiligheid op de perrons – reactie op het antwoord van de NMBS op advies 06/16 

 

2007 

07/01 Ontmanteling en vervreemding van spoorlijnen 

07/02 Onthaal op de perrons in het station Houyet 

07/03 Onthaal op de perrons van het station Zolder 

07/04 Tariefverhoging op 1-2-2007 

07/05 Compensaties bij vertragingen 

07/06 Het GEN: een geïsoleerd netwerk? reactie op het NMBS-antwoord op advies 06/26 

07/07 De antwoorden van de NMBS-groep op de adviezen van het RCG 

07/08 Ontmanteling van spoorweglijnen - 2e advies 

07/09 Afschaffing van de halteplaats Florée 

07/10 Onthaal op de perrons van het station Boortmeerbeek 

07/11 Vertraging bij afgeschafte treinen 

07/12 Memorandum aan de nieuwe federale regering 

07/13 Bijvoegsels bij de Beheerscontracten tussen de staat en de NMBS-groep 

07/14 Afschaffing van de IC B « Benelux » 

07/15 Onthaal op de perrons - Welk is het goede perron? 

07/16 Onthaal in het station Weerde - Beter of slechter? 

07/17 Oorzaken van vertraging 

07/18 Spoorwegkathedraal en kleine stations – 2e advies 

07/19 Brochures regionale dienstregelingen 

07/20 Ambigue grensoverschrijdende tarifering - 2e advies 

07/21 Onthaal op de perrons (2e bezoek):  Engis – Farciennes – Lodelinsart 

07/22 Stukgeslagen glaswanden in wachthuisjes 

07/23 Onthaal op de perrons in het station Court-St.Etienne (2e bezoek) 

07/24 Modelstations = Modelonthaal? (2e bezoek stations Bordet – Buizingen - Landegem) 

07/25 Stationsparkings (2e advies) 

07/26 Heropening van het station Beervelde 
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07/27 Stopbakens van treinen 

07/28 2e Bezoek stations Brugge-St.Pieters – Antwerpen-Noorderdokken - Overpelt  

07/29 Poix – Paliseul – Habay. Minimaal onthaal in 3 kleine Ardeense stations 

07/30 Wachtzaal gesloten – Wat nu? 

 

2008 

08/01 Zich inleven in de situatie van de reiziger 

08/02 Nog maar één station per gemeente ? 

08/03 Hoe in alle veiligheid van een perron naar het andere gaan? 

08/04 Verlaten stationsgebouwen - Reizigersonthaal 

08/05 Is de Diabolotaks gerechtvaardigd? 

08/06 “Lege” treinen? De kwestie van onderbezette treinen 

08/07 De pendelaars van Vielsalm naar Luxemburg 

 

2009 

Geen adviezen – Herstructurering van het bureau 

 

2010 

10/01 Minimumdienst 

10/02 Diabolowet – Diabolotaks 

10/03 Zitjes op de perrons 

10/04 Gele affiches 

10/05 Heropening van de stopplaats Lettelingen 

10/06 Heropening van de stopplaatsen Leers-Nord en Néchin 

10/07 De informatie op de perrons van de stations 

10/08 Verminderingskaart 50% 

10/09 Quid spoorboekje 

 

2011 

11/01 De brochure IC-IR 

11/02 Heropening van lijn 163 Libramont-Bastogne 

11/03 Fietsvervoer met de trein 

11/04 Gedeeltelijke indienstelling van nieuwe infrastuur 

11/05 De toekomst van lijn 12 en de IC-B « Benelux » 

11/06 Sluiting van stationsloketten 

11/07 Het Spoorboekje 

 

2012 

12/01 Gele affiches 

12/02 Het Spoorboekje 

12/03 Fietsvervoer met de trein 

12/04 Memorandum aan de nieuwe Federale Regering 

12/05 Stakingsrecht en openbare dienst 

12/06 Zitgelegenheid in de stopplaatsen en de stations 
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12/07 Treinen die voortaan niet meer rijden tijdens de schoolvakantie 

12/08 Het Spoorboekje (ter) 

12/09 Derde bijvoegsel bij het beheerscontract 

 

2013 

13/01 Tarieven op 1 februari 2013 

13/02 Station Noorderkempen 

13/03 Memorandum aan de Minister van overheidsbedrijven 

13/04 Gebruik van de NMBS-parkings tijdens het weekend 

13/05 Onveiligheidsgevoel in de stations – Voorbeeld van het station van Vilvoorde 

13/06 Het Spoorboekje (quater) 

13/07 Betrekkingen met de NMBS 

13/08 Het vierde Europese spoorwegpakket 

13/09 Vierde bijvoegsel bij het beheerscontract 

 

2014 

14/01 Vervoersplan 2014-2017 

14/02 
“Boordtarief" voor klanten die geen geldig vervoerbewijs kopen vooraleer plaats te nemen 

in de trein 

14/03 Aanbevelingen aan de federale Wetgevende Kamers op de Beheerscontracten 

 

2015 

15/01 Geplande aanschaf door de NMBS van rijtuigen van het type "M7" 

 

2016 

16/01 Vervoersplan 2017 van NMBS 

16/02 Beheerscontracten tussen de Staat, de NMBS en Infrabel 

16/03 
Heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur voor de reizigerstreinen van de 

binnenlandse dienst 

16/04 Meerjareninvesteringsplannen NMBS en Infrabel 

16/05 Tariefverhogingen op 1 februari 2017 

 

2017 

17/01 
Het op 23 december 2016 door de raad van bestuur van de NMBS goedgekeurde 

vervoersplan 2017   

16/02 
De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit. Eerste bijdrage: naar een 
exploitatieschema voor het openbaar vervoer gebaseerd op de aansluitingsknooppunten 

17/03 Tariefverhogingen op 1 februari 2018 
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Bijlage 2: Samenstelling van het Raadgevend Comité 
van Treinreizigers - Ministerieel besluit van 20 augustus 2015 
houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité 
van de treinreizigers 
(gewijzigd bij MB van 31 maart 2016 en het MB van 27 februari 

2018) 

 
▪ 16 leden die de treingebruikers vertegenwoordigen 

 

Een vertegenwoordiger van de personen met een beperkte mobiliteit 

vast lid plaatsvervangend lid 

naam organisatie naam organisatie 

Benjamin Laureys 

Individueel – Lid 

van de Nationale 

Hoge Raad voor 

personen met een 

Handicap 

 

Ria Decoopman 

 

SBPV  

Zicht op cultuur 

 

Een vertegenwoordiger van de fietsers 

vast lid plaatsvervangend lid 
 

naam organisatie naam organisatie 

Luc Goffinet GRACQ ASBL Aurélie Willems GRACQ ASBL 

 

Vertegenwoordigers van de jongeren 

vast lid plaatsvervangend lid 
 

naam organisatie naam organisatie 

Nadia Cornejo 

 

Conseil de la 

Jeunesse 

Catholique 

Hélène Sergeant 

 

Conseil de la 

Jeunesse 

Catholique 

Geoffroy Crépin 

 

Fédération des 

Scouts Baden-

Powell de Belgique 

ASBL 

Frédérique 

Lemoine 

 

Fédération des 

Scouts Baden-

Powell de Belgique 

ASBL 
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Vertegenwoordigers van de senioren 

vast lid plaatsvervangend lid 
 

 

naam organisatie naam organisatie 

Guy Sanpo 

 

De Federale 

Adviesraad voor 

Ouderen (FAVO) 

Anna-Maria Bellin-

Moeris 

 

De Federale 

Adviesraad voor 

Ouderen (FAVO) 

François Befahy 

 
/ 

Maillard Henry 

 
/ 

 

Vertegenwoordigers van de gezinnen 

vast lid plaatsvervangend lid 
 

naam organisatie naam organisatie 

Delphine Chabbert 

 

Ligue familles 

asbl 

Alexandra Woelfle Ligue familles asbl 

Ann Isebaert 

VICEVOORZITTER 

Gezinsbond vzw Luc Wouters 

 

Gezinsbond vzw 

 

Een vertegenwoordiger per gewest van de gewestelijke vereniging ter verdediging 

van de gebruikers van het openbaar vervoer 

vast lid plaatsvervangend lid 
 

naam organisatie naam organisatie 

Daniel Bastin ACTP asbl Serdane Baudhuin ACTP asbl 

Bernard De Coster 

 

GEBOV-GUTIB asbl Franck Van Thillo 

 

Mobiliteitsraad van 

Vlaanderen-MORA 

Rudy De Ceunynck 

 

TreinTramBus.be 

vzw 

Delphine 

Grandsart 

TreinTramBus.be 

vzw 

Johan De Mol Reizigersbond vzw Adelheid Byttebier 

 

Reizigersbond vzw 
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leden van de milieuverenigingen 

vast lid plaatsvervangend lid 
 

naam organisatie naam organisatie 

Juliette Walckiers 

 

Inter-

Environnement 

Wallonie 

Céline Tellier 

 

Inter-

Environnement 

Wallonie 

Willy Smeulders 

 

Bond Beter 

Leefmilieu 

Evelien Marlier 

 

Bond Beter 

Leefmilieu 

 
 

een lid van de organisaties die de handelaars vertegenwoordigen 

vast lid plaatsvervangend lid 
 

naam organisatie naam organisatie 

Sofie Brutsaert 

ADJUNCT VAN 

HET BUREAU 

Comeos 
Charles Petit 

 
Comeos 

 

een lid van de consumentenorganisaties 

vast lid plaatsvervangend lid 
 

naam organisatie naam organisatie 

Gianni Tabbone Navetteurs.be asbl Catherine Gérard Navetteurs.be asbl 

 

▪ 3 leden aangewezen door de organisaties die de werknemers 

vertegenwoordigen 

 

3 leden aangewezen door de organisaties die de werknemers vertegenwoordigen  

vast lid plaatsvervangend lid 
 

naam organisatie naam organisatie 

Koen De Mey CSC François Sana CSC 

Sébastien Storme 

ADJUNCT VAN 

HET BUREAU 

ABVV Ludo Sempels  ABVV 

Martien Van Oyen ACLVB Maarten Boghaert  ACLVB 
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▪ 3 leden die de economische actoren vertegenwoordigen 

 

3 leden die de economische actoren vertegenwoordigen  

vast lid plaatsvervangend lid 
 

naam organisatie naam organisatie 

Anneleen Bettens 

 
FEB - VBO 

Van Der Maren 

Olivier 
FEB - VBO 

(Ischa Lambrechts) 

BECI – Kamer van 

Koophandel 

Brussel 

Van Gulck Wouter 

Federatie van 

Belgische Kamers 

van Koophandel 

Vancompernolle 

Mia 
UNIZO Jochem Goekint  UNIZO 

 
 

▪ 3 leden van de gewestelijke verenigingen die de steden en gemeenten 
vertegenwoordigen 

 

3 leden van de gewestelijke verenigingen van steden en gemeenten 

vast lid plaatsvervangend lid 
 

naam organisatie naam organisatie 

Gwenaël Delaite UVCW Tom De Schutter UVCW 

Erik Caelen 

 
AVCB Barbara Decupere AVCB 

Francine De Prins VVSG Erwin Debruyne VVSG 

 
 

▪ 1 lid aangewezen door de Federale Overheid  
 

1 lid aangewezen door de Federale Overheid  

vast lid plaatsvervangend lid 
 

naam organisatie naam organisatie 

Henry-Jean Gathon 

VOORZITTER 
/ / / 
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Bijlage 3: Contact met het Raadgevend Comité 
 
De FOD Mobiliteit en Vervoer zorgt voor het beheer van het comité. 
 
Secretariaat van het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS-groep 
FOD Mobiliteit en Vervoer 
Anne Berghmans – Attaché 
Locker 5B79 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 
: 02/277.40.19 
: anne.berghmans@mobilit.fgov.be 
 
Gelieve alle briefwisseling uitsluitend naar dit nieuwe adres te sturen. 
 

*** 
 
De leden van het Bureau zijn: 
 
▪ Dhr. Henry-Jean GATHON, Voorzitter 

hj.gathon@ulg.ac.be 
▪ Mevr. Ann ISEBAERT, Vicevoorzitter  

annisebaert@hotmail.com 
▪ Dhr. Sébastien STORME, Adjunct van het Bureau 

sebastien.storme@fgtb.be  
▪ Mevr. Sofie BRUTSAERT, Adjunct van het Bureau 

sbr@vbo-feb.be 

mailto:anne.berghmans@mobilit.fgov.be
mailto:hj.gathon@ulg.ac.be
mailto:annisebaert@hotmail.com
mailto:sebastien.storme@fgtb.be
mailto:sbr@vbo-feb.be
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Bijlage 4: Presentatie op 20 januari 2016 in de 
Kamer voor Volksvertegenwoordigers - Commissie 
voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven 
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