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Voorwoord 

Het opstellen van het jaarlijkse Mobiliteitsverslag is voor de MObiliteitsRAad van Vlaanderen 
een belangrijke decretale opdracht. Met dit verslag wil de MORA niet enkel een overzicht 
geven van de stand van zaken van de mobiliteit in Vlaanderen. Maar ook en vooral objectieve 
achtergrondinformatie aanbieden aan de beleidsverantwoordelijken en stakeholders in het 
Vlaamse Mobiliteitsveld. Dit verslag moet niet enkel een bijdrage leveren aan beleidsvorming 
maar ook en vooral aan het maatschappelijke debat over mobiliteit in Vlaanderen 
 
Het Mobiliteitsverslag 2010 kon zeker niet voorbijgaan aan de Financieel en economische 
crisis die ook Vlaanderen trof en de gevolgen ervan op het Mobiliteitsveld. Verder wordt 
ingegaan op de thema’s infrastructuur, economische poorten, verkeersveiligheid, comodaliteit, 
mobiliteitsplanning en –monitorring, milieu en transport en woon-werkverkeer. 
 
In het voorliggend verslag worden geen nieuwe aanbevelingen van de Mobiliteitsraad 
opgenomen. De aanbevelingen uit het Mobiliteitsrapport en het recente advies op de 
Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken  blijven onverminderd van kracht.  Vooral het 
uitblijven van relevante gegevens over het Vlaamse Mobiliteitsbeleid blijft een hinderpaal voor 
de objectivering van het mobiliteitsdebat. 
 
Voor het Mobiliteitsverslag hebben vele organisaties, actief in het Vlaamse mobiliteitsveld, 
informatie aangeleverd. Er is getracht om de inbreng van deze organisaties zo goed mogelijk 
weer te geven aan de hand van links in het document en door een overzicht in bijlage te geven 
van alle beleidsrelevante studies die sinds 2009 op het vlak van mobiliteit werden opgeleverd.  
De Mobiliteitsraad wenst uitdrukkelijk iedereen te bedanken die een bijdrage aan dit verslag 
geleverd hebben. 
 
 
 
 
Daan Schalck 
Voorzitter MObiliteitsRAad van Vlaanderen 
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Inleiding 

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2009 wordt de Mobiliteitsraad 
opgedragen een jaarlijks mobiliteitsverslag op te maken. Dit verslag geeft een overzicht van 
het mobiliteitsgebeuren aan de hand van cijfers en kaartmateriaal.1

Dit Mobiliteitsverslag 2010 ligt in het verlengde van het Mobiliteitsrapport dat in juni 2009 aan 
de minister van Mobiliteit en Openbare Werken werd overgemaakt. De Vlaamse Regering wil 
ook dat het jaarlijkse verslag tijdig wordt opgemaakt (tegen 30 juni van elk kalenderjaar) om 
dienstig te zijn voor de opmaak van de jaarlijkse beleidsbrief van de minister.  

 

 
Voor het begin van de verslagperiode werd teruggegaan naar juni 2009, het ogenblik van de 
oplevering van het Mobiliteitsrapport. Met de keuze van de cijfers wil de Mobiliteitsraad een zo 
volledig mogelijk beeld geven van de sturende en stuwende krachten in het Vlaamse 
mobiliteitsveld. Deze cijfers zijn vaak enkel per kalenderjaar. 
 
Naar het voorbeeld van de Nederlandse Mobiliteitsbalans wordt het Mobiliteitsverslag 
aangevat met de kerncijfers die een algemene situering van de mobiliteit in de voorbije 
verslagperiode mogelijk maakt. 
 
Daarna volgt een bespreking van verschillende thema’s die op één of andere manier relevant 
waren voor de beleidsactiviteiten van het voorbije jaar. Ofwel omdat het in de verslagperiode 
aandachtspunten waren van de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement of de stakeholders 
in het Mobiliteitsveld. Ofwel omdat het belangrijke stappen waren in de realisatie van een voor 
de Mobiliteitsraad belangrijk geachte beleidsdoelstelling. 
  

                                                           
1 Het jaarverslag van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen dat een activiteitenverslag is van het jaar 2009 

vindt u terug op: www.mobiliteitsraad.be 

http://www.mobiliteitsraad.be/�
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Personenmobiliteit 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Auto       
miljard voertuigkm 44,70 44,82 45,22 45,96 45,36 Niet 
miljard reizigerskm 61,20 61,06 61,64 62,67 61,86 Beschikbaar 

Trein miljoen reizigerskm       
binnenlands verkeer 4.597 4.919 5.166 5.367 5.530 Regionale 
klassiek internationaal verkeer 187 198 212 214 230 cijfers niet 
Hogesnelheidsverkeer 248 259 260 267 280 beschikbaar 
Totaal 5.032 5.376 5.638 5.848 6.040  

De Lijn  miljoen reizigersritten       
Antwerpen 161,50 175,60 178,40 184,80 193,00 201,90 
Oost-Vlaanderen 86,30 92,20 95,50 99,60 106,60 111,60 
Vlaams-Brabant 69,20 75,90 80,50 87,40 93,50 98,50 
Limburg 38,90 42,50 45,00 46,50 47,90 49,80 
West-Vlaanderen 57,10 62,40 63,50 65,00 67,10 69,40 
Vlaams Gewest 413,00 448,70 462,80 483,20 508,10 531,20 

Luchtvaart (miljoen passagiers) 15,96 16,51 17,07 18,26 18,96 17,43 
Fiets (niet beschikbaar)       
       Modal split % (verplaatsingen per dag)     OVG3 OVG4 

Autobestuurder     47,00 Cijfers nog 
Autopassagier     17,82 niet  
Te voet     13,37 vrijgegeven 
Fiets     14,15  
Bus/tram/metro     3,55  
Trein     1,68  
Brom/snor/motorfiets     0,93  
Andere/onbepaald     1,50  

Modal split % (afgelegde km per dag)     OVG3 OVG4 
Autobestuurder     50,38 Cijfers nog 
Autopassagier     20,71 niet  
Te voet     1,50 vrijgegeven 
Fiets     4,23  
Bus/tram/metro     3,27  
Trein     7,03  
Brom/snor/motorfiets     0,73  
Andere/onbepaald     12,15  

       
Voertuigen       

Voertuigpark personenwagens 2.896.606 2.927.065 2.963.916 3.000.869 3.050.108 3.086.947 
Nieuw ingeschreven personenwagens 268.183 263.720 287.928 278.676 288.021 252.010 

  

1.  Kernci j fers  
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2004 Goederenmobiliteit 2005 2006 2007 2008 2009 

Weg (tonkm-miljard) 32,91 33,90 35,77 37,47 niet beschikbaar door 
vertraging owv 
methodologie 

Binnenvaart (tonkm-miljard) 4,68 4,57 4,55 4,60 4,58 3,87 
Spoor (tonkm-miljard)2 3,53  3,94 3,97 3,70 3,65 Geen 

regionale 
cijfers 

Pijpleiding (tonkm) Geen regionale cijfers 
Luchtvracht (1.000 ton) 766,30 815,80 824,90 898,00 749,60 527,00 
Ladingen en lossingen zeehavens (1.000 ton) 216.621 224.548 238.802 258.061 266.917 228.830 
Voertuigkilometer (miljoen)       

Vracht (<12ton) 5.223,90 5.422,60 5.684,30 5.977,40 6.070,50 
niet 

beschikbaar 
Vracht (>12ton) 5.307,00 5.368,20 5.542,60 5.729,20 5.490,80 
Som vracht 10.540,90 10.790,80 11.226,90 11.706,60 11.561,30 

Voertuigen       
Voertuigpark vrachtwagens + trekkers 382.628 400.226 413.467 427.218 441.663 450.703 
Nieuw ingeschreven vrachtwagens + 
trekkers 

7.291 8.710 7.426 8.768 8.882 6.052 

       

 

 
 
  

                                                           
2 Enkel cijfers van NMBS Logistics.  Naast NMBS Logistics zijn nog 7 goederenvervoeroperatoren 

aanwezig op het Vlaamse netwerk. 
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2004 Effecten 2005 2006 2007 2008 2009 

Verliestijd files en vertragingen       
gereden uren  93.698.061 103.690.561 102.958.542 92.595.086 80.222.945 
verliesuren  4.282.549 4.528.245 5.409.571 4.489.330 3.973.579 
%regio Antwerpen exclusief R1  2,70 3,90 4,80 4,50 4,20 
%regio Brussel  9,10 8,20 9,60 8,90 9,20 
%rest van Vlaams Gewest  0,60 0,80 1,10 1,10 1,70 
%Vlaams Gewest exclusief R1  4,60 4,40 5,30 4,80 5,00 

Filezwaarte kilometeruren per dag 
(voortschrijdend jaargemiddelde in 
december) 

      

Vlaanderen    217 218 224 
regio Brussel    86 87 86 
regio Antwerpen    91 93 94 

Stiptheid  trein België3 93,2  91,9 90,3 89,2 90,2 88,9 
Stiptheid bussen trams metro (niet 
beschikbaar) 

      

Verkeersdoden en zwaar gekwetsten       
doden 30 dagen 614 566 540 527 495 4834

Zwaar Gewonden (niet-gewogen cijfers) 
 

3.970 3.703 3.946 3.970 3.882  
Emissies transportsector       

NOx (ton) 91.406 88.660 84.263 82.245 78.954 

niet 

beschikbaar 

PM10 (ton) 5.380 4.861 4.635 4.410 4.088 
PM2,5 (ton) 4.604 4.089 3.857 3.625 3.305 
CO2 personen weg (kton) 7.959 7.833 7.883 7.845 7.690 
CO2 goederen weg (kton) 5.063 5.120 5.067 5.164 5.260 

       

 

  

                                                           
3 % stipte treinen of met een vertraging van minder dan 6 minuten 
4 BIVV, schatting op basis van verkeersveiligheidsbarometer 
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Omgeving
(bepalende factoren mobiliteit) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bevolkingsaantal 6.016.024 6.043.161 6.078.600 6.117.440 6.161.600 niet 

beschikbaar Bevolkingsgroei +20.471 +27.137 +35.439 +38.840 +44.160 

Bruto Regionaal product        
bbp tegen lopende prijzen (miljoen 
euro) 

 173.222,21 183.210,70 194.173,36 200.640,90 198.443,40 

       
Algemene tewerkstelling (3de kwartaal)       

tewerkgestelde werknemers Vlaanderen  1.995.171 2.028.452 2.065.919 2.101.936 2.074.599 
tewerkgestelde werknemers Brussel  245.974 248.197 252.616 261.340 259.532 
tewerkgestelde werknemers Wallonië  901.285 916.678 933.389 954.078 943.790 

Tewerkstelling Vervoer en opslag (3de 
kwartaal) 2005, 2006 en 2007= vervoer, 
opslag en communicatie, 2008 en 2009 = 
vervoer en opslag  

      

tewerkgestelde werknemers Vlaanderen  161.699 161.815 163.976 144.813 141.234 
tewerkgestelde werknemers Brussel  18.156 18.110 18.532 14.716 14.149 
tewerkgestelde werknemers Wallonië  75.261 74.534 75.387 64.735 63.404 

Bruto toegevoegde waarde tegen 
basisprijzen tegen lopende prijzen (miljoen 
euro) 

 154.157,60 162.966,00 172.712,20 179.713,20 174.889,80 

-       
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2 . 1 .  A l g em e n e  s i t u e r i ng  

Midden september 2008 brak wereldwijd de zwaarste financieel-economische crisis uit sinds 
de jaren ’30. De economische groei is zowat in alle geïndustrialiseerde landen negatief. Ook in 
Vlaanderen is de vertraging van de economie en de hiermee gepaard gaande 
maatschappelijke repercussies duidelijk merkbaar vanaf 2008. De belangrijkste 
conjunctuurindicatoren zakten vanaf midden 2008 fors.  
 
2 . 1 . 1  B r u t o  B i n n e n l a n d s  P r o d u c t   

Tussen 2005 en 2008 kende de Vlaamse economie een aanzienlijke groei. Het BBP (tegen 
lopende prijzen) steeg in die periode met bijna 16%. Eind 2008 begon het BBP te dalen. In 
2009 daalde het BBP echter van 200,6 miljard euro naar 198,4 miljard euro. De gevolgen van 
de crisis zijn dus ten volle merkbaar in de groeicijfers. 
 
Figuur 1: Bruto Binnenlands Product Vlaanderen tegen lopende prijzen in miljoen € 

 
Bron: SVR + Federaal Planbureau (Hemreg) 
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De negatieve groei van het BBP in volume is nog meer uitgesproken : -3,9% tussen 2008 en 
2009. De vooruitzichten van het Planbureau gaan na de terugval in 2009 uit van een 
voorzichtig en geleidelijk wereldwijd economisch herstel in de loop van 2010. Dit leidt volgens 
de ramingen tot een nulgroei in het Vlaams Gewest in 2010 en een groei van het BBP van ca. 
2,3% tussen 2011 en 2014. 
 
2 . 1 . 2  T o e g e v o e g d e  w a a r d e  

Ook in de evolutie van de toegevoegde waarde stellen we een neerwaartse beweging vanaf 
2008 vast. Daar waar de Bruto Toegevoegde Waarde tegen lopende prijzen tussen 2005 en 
2008 in Vlaanderen steeg met 16,6%, daalt de TW tussen 2008 en 2009 met bijna 3%. 
 
Figuur 2: Bruto Toegevoegde Waarde Vlaanderen tegen basisprijzen in lopende prijzen in 
miljoen €  
 

 
Bron: SVR + Federaal Planbureau (Hemreg) 
 
Bijna alle bedrijfstakken noteren een negatieve groei van de TW in 2009. Van de 
dienstensectoren zijn het voornamelijk ‘overige marktdiensten’, ‘handel en horeca’ en ‘vervoer 
en communicatie’ die bijdragen tot de negatieve groei (bijdragen van respectievelijk -0,9, -0,7 
en -0,6 procentpunt). 
 
2 . 1 . 3  T e w e r k s t e l l i n g  

Het aantal tewerkgestelde werknemers in Vlaanderen steeg van 1,9 miljoen in 2005 naar 2,1 
miljoen in 2008 (of + 5%). In 2009 (derde kwartaal) ziet men een afname van de tewerkstelling 
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illustreert duidelijk het verband tussen de achteruitgang van de economie en de 
(verslechtering van de) arbeidsmarkt. 
 
Figuur 3: Algemene tewerkstelling Vlaanderen  (3de kwartaal) – tewerkgestelde werknemers 

 
Bron : RSZ 

Belangrijke vaststelling is dat de daling van de tewerkstelling tussen 2008 en 2009 in de sector 
vervoer en opslag, merkelijk groter is dan de algemene daling. Voor Vlaanderen bedraagt de 
daling van de tewerkstelling voor de sector vervoer en opslag -2,47%. In Brussel is deze nog 
meer uitgesproken (-3,85%).   
De verwachting is dat voor 2010 de Vlaamse werkgelegenheid nog afneemt waarbij het aantal 
jobs op het niveau van 2007 komt te liggen. 
 
 
2 . 1 . 4  V o o r u i t z i c h t e n   
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indicatoren nog historisch laag 
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2 . 1 . 5  R e l a t i e  e c o n o m i s c h e  c r i s i s  -  c o n g e s t i e   

Tot 2008 stijgt de zwaarte van de files aanzienlijk in Vlaanderen. Maar in de loop van 2008 
zien we dat deze stijging zich niet doorzet en dat de filezwaarte zelfs licht daalt.  Deze trend 
zien we ook bij de voertuigverliesuren.  Vanaf 2009 krijgen we echter opnieuw een toename 
van de filezwaarte. 
 
2 . 2 .  P e r s o n e n v e r vo e r  

Bij het opstellen van dit jaarverslag zijn onvoldoende cijfergegevens voorhanden om het effect 
van de crisis op het personenvervoer aan te tonen. Ondermeer ontbreken verkeerstellingen 
voor 2009 en cijfers over de besteding gezinsbudget voor 2009 (het is dus niet mogelijk om 
uitspraken te maken wat betreft de uitgaven inzake mobiliteit).  
 
We trachten op basis van wat wel beschikbaar is een aantal tendensen vast te stellen bij het 
autoverkeer, het gebruik van het openbaar vervoer, het fietsen en het stappen. 
 
2 . 2 . 1  A u t o v e r k e e r  

Er werden in 2009 beduidende minder nieuwe auto’s verkocht dan in 2008. Met een daling van 
36.011 stuks (-12,5%) zakt de autoverkoop zelfs onder het niveau van 2005.  
 
Figuur 4: aantal nieuw ingeschreven auto’s en personenwagenpark Vlaanderen 

 
Bron: Federaal Planbureau, Algemene Directie Statistiek Vlaanderen 
 
Het algemeen personenwagenpark steeg in Vlaanderen met 36.839 stuks (+1,2%).  
Echter, de vervangingsgraad, het verschil tussen het aantal ingeschreven en uitgeschreven 
auto’s, daalt verder op Belgisch niveau (geen cijfers beschikbaar voor Vlaanderen). 
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De Vlaamse Automobilistenbond komt tot de vaststelling dat de economische crisis de groei 
van het verkeer afremt. Op basis van eigen onderzoek stellen zij vast dat er een opmerkelijke 
daling is van het weekendverkeer en dan vooral na 19u op secundaire wegen. 
Zij komen tot die conclusie op basis van beperkte verkeerstellingen (die niet kunnen bevestigd 
worden aangezien de officiële verkeerstellingen voor 2009 nog niet beschikbaar zijn) en van 
een afname van het aantal pechgevallen tijdens het weekend (“Wie vaker de auto gebruikt 
voor z’n verplaatsingen loopt ook een hoger risico om in panne te vallen.”). 
 
VAB legt ook voorzichtig de link tussen de daling in het weekendverkeer na 19u en de 
negatieve berichten over het dalend horecabezoek (waarover geen cijfers bestaan) en de 
stijging van het aantal 
faillissementen (+20% in 2009, jaren 
voordien +2 à 3%) in die sector. 
 
2 . 2 . 2  O p e n b a a r  v e r v o e r  

Het aantal reizigers van de NMBS 
voor België (regionale cijfers zijn 
voor 2009 niet beschikbaar) is in 
2009 slechts met 1,9% gestegen. 
ten opzichte van 4 à 5% voor de 
jaren daarvoor. Verder hebben 
vooral de prijsgevoelige producten 
(biljetten, rittenkaarten) onder de crisis geleden.  
Gewoontegetrouw worden de prijzen van de NMBS aangepast op 1 februari van het lopende 
jaar. In 2009 stegen de tarieven van de biljetten gemiddeld met 5,9% en de prijs voor de 
abonnementen met 6,25%. In 2010 wijzigde de prijs van een standaardbiljet niet en kende het  
abonnement een tariefstijging van 0,66%.   
 
Tabel 1: aantal reizigers NMBS België in miljoen 

2005 2006 2007 2008 2009 

173 183,2 193,1 200,2 203,7 

Bron: NMBS 
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Het aantal reizigers van De Lijn blijft dan weer stijgen net als de voorbije jaren, +4%.  
Tabel 2: aantal reizigers De Lijn in miljoen 

2005 2006 2007 2008 2009 
448,7 462,8 483,2 508,1 531,2 

Bron: De Lijn 
 
Er is een iets grotere stijging van het aantal abonnementen dan de voorbije jaren. De 
biljettenverkoop daalde verder. Dit heeft weinig met de crisis te maken maar vooral met een 
gewijzigde verkoopsstrategie. De Lijn biedt via een uitgebreid voorverkoopnet (o.a. 
krantenwinkels en supermarkten) al 2 jaar biljetten, dagpassen en Lijnkaarten tegen een prijs 
die minstens 20% lager ligt dan een vervoerbewijs dat gekocht wordt op een voertuig.  
Ook De Lijn past zijn tarieven steeds op 1 februari aan. In 2009 voerde ze echter geen 
prijsstijging door. Voor 2010 stijgt de prijs van een biljet in voorverkoop niet, een biljet gekocht 
op een voertuig gaat van 1,6€ naar 2€ en de Omnipas gaat van 211€ naar 216€. 
  
2 . 2 . 3  F i e t s / v o e t g a n g e r s  

We beschikken niet over gegevens die een stijging of daling van het fietsgebruik of het 
stappen aantonen. Een eventuele impact van de crisis is dus niet in te schatten. 
 
2 . 3 .  G o e d e r e n v e r vo e r  

Gezien de koppeling tussen economische groei en transportgroei is te verwachten dat de 
vastgestelde crisis ook impact heeft op het goederenvervoer in Vlaanderen. De volgende 
paragrafen trachten deze impact cijfermatig weer te geven. 
 
2 . 3 . 1  W e g  

Het aantal Belgische ondernemingen in het beroepsgoederenvervoer over de weg neemt af. 
Op één jaar tijd, tussen januari 2009 en januari 2010, verdwenen 2,1% van de 
ondernemingen. Het motorvoertuigenpark nam af met 4,2%. 
Tabel 3: Evolutie van het aantal ondernemingen en het aantal voertuigen in de sector van het 
beroepsgoederenvervoer in België 
 1/1/2008 1/1/2009 1/1/2010 Evolutie 2009 

-2010 
Ondernemingen 8.873 8.920 8.733 -2,1% 
Motorvoertuigen 55.674 59.643 57.157 -4,2% 
Bron: ITLB, 2010, Enkele kerncijfers van het goederenvervoer over de weg, januari 2010, Brussel 
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De Conjunctuurenquête5

 

 van het ITLB geeft voor de Belgische ondernemingen verdere 
informatie over de crisis in het wegvervoer. De evolutie van het personeelsbestand en de 
investeringen zijn goede indicatoren voor de economische situatie van de sector.  

Het personeelsbestand van de ondernemingen is afgenomen, zowel bij chauffeurs als niet-
rijdende arbeiders en bedienden. Het aantal chauffeurs nam vooral af in de eerste helft van 
het jaar (-14,1%). Het aandeel bedrijven dat op zoek is naar personeel neemt af: van bijna 
22% in 2008 tot bijna 8% in 2009. De meeste openstaande vacatures zijn voor chauffeurs.  
 
Bij de investeringen is eveneens een daling waar te nemen: 17,5% van de vervoerders meldt 
dat hun bedrijf heeft geïnvesteerd in 2009; in 2008 was dit nog 32%. Als er investeringen 
gebeuren, gaat het grotendeels over vervangingen van motorvoertuigen. 22% van de bedrijven 
geeft aan dat ze in 2009 rijdend materiaal uit roulatie hebben gehaald zonder het te 
vervangen. In 2008 gebeurde dit bij gemiddeld 16% van de bedrijven.  
 
Het aantal faillissementen is in 2009 gestegen met 43,8% in vergelijking met 2008. 
 
Voor Vlaanderen heeft Transport en Logistiek Vlaanderen6

 

 (toenmalig SAV) begin 2009 een 
enquête uitgevoerd bij zijn leden. Deze enquête werd herhaald in juni 2010.  Bijna 80% van de 
respondenten meldt een impact te voelen van de economische crisis in 2009, in 2010 is dit 
aantal gestegen tot 87%. 17% van de respondenten gaf in 2009 aan klanten te hebben 
verloren, 40% vreesde dat het zou gebeuren. In juni 2010 zegt 49,3% van de respondenten 
effectief klanten te hebben verloren. In het voorjaar 2009 had bij 58% van de respondenten 
geplande investeringen uitgesteld of geannuleerd. Voor deze laatste vraag is geen vergelijking 
mogelijk met 2010. 

De enquête van ITLB geeft ook een beeld van vervoergerelateerde evoluties. In België is de 
afstandscoëfficiënt licht gedaald. In 2009 werd 75,4% van de totale afstand afgelegd met een 
lading, in 2008 was dit 76,3%. Deze dalende afstandscoëfficiënt kan zowel dalen door een 
lagere beladingsgraad alsook door een toename van het aantal leeg gereden kilometers door 
o.a. hygiënewetgeving. Ook de vervoersactiviteit neemt af gemiddeld met 22,5% in het 
nationaal vervoer en 26,6% in het internationaal vervoer.  
 
In de eerste bevraging van Transport en Logistiek Vlaanderen geeft 54% van de respondenten 
aan dat ze vrachtwagens moesten stilzetten en sommigen zelfs hun wagenpark moesten 

                                                           
5 ITLB, 2009, De conjunctuurenquête in de sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg, 

Jaaroverzicht 2009 
6 “SAV, Koninklijke Beroepsorganisatie Goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest”, veranderde op 14 maart 2010 zijn naam in “Transport en Logistiek 
Vlaanderen”. – Bron: Persbericht, 15 maart 2010 
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verkleinen. In juni 2010 is dat 48,6% van de respondenten. 41,30% van de leden van 
Transport en Logistiek Vlaanderen zagen het afgelopen jaar (voorjaar 2009 – voorjaar 2010) 
een status quo in hun transportvolumes. 26,8% van de leden zag een afname van de 
transportvolumes, 31,9% een toename. 
 
Deze sociaaleconomische evoluties hebben impact op de mobiliteit. Voor het goederenvervoer 
over de weg zijn maar een beperkt aantal statistieken beschikbaar om het effect van de crisis 
te duiden. De belangrijkste reden hiervoor is dat ADSEI deze de basisstatistieken voor het 
wegvervoer via enquêtes verzamelt en de verwerking ervan vraagt tijd. Dit veroorzaakt een 
vertraging in de publicaties; voor 2009 zijn nog geen cijfers beschikbaar. Anderzijds is voor 
gegevens over het Belgische grondgebied afstemming nodig met andere Europese landen, 
wat opnieuw vertraging veroorzaakt. 
 
Uit de IRU-indices blijkt dat voor de OESO-landen het vervoerde volume daalde met 3,9% in 
2009 vergeleken met 2008. 
 
Tabel 4: Goederenvervoer over de weg door in België ingeschreven voertuigen 
België 2007 2008 Verschil 2007-2008 
 1.000 ton 352.132 317.599 -9,81% 
Tonkilometer 
(miljoen) 

42.084 38.355 -8,86% 

Bron: ADSEI 
 
Voor het goederenvervoer over de weg door in België ingeschreven voertuigen is voor het 
aantal vervoerde ton en het aantal afgelegde tonkilometer reeds een afname vast te stellen 
tussen 2007 en 2008. Een deel van deze afname is te verklaren door de crisis, een ander deel 
door de methodiek van dataverzameling. Het goederenvervoer over de weg door in België 
geïmmatriculeerde voertuigen kent reeds langer een afname, doch niet zo sterk als tussen 
2007 en 2008. 
 
Een mogelijke verklaring voor de afname van de vervoerde goederen ligt bij de vervoerde 
goederencategorieën. In 2008 zijn in tonkilometer de voedings- en genotsmiddelen (16,9%), 
de chemische producten en synthetische vezels; producten van rubber of kunststof; splijt- en 
kweekstoffen (13,4%) en metaalertsen en andere delfstoffen; turf; uranium en thorium (11,0%) 
het belangrijkste. Het wegverkeer heeft een belangrijk aandeel in consumenten- en industriële 
goederen; beide zijn sterk getroffen door de crisis. 
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Een vergelijking met 2007 over de vervoerde goederencategorieën is niet mogelijk. Door een 
wijziging van de wetgeving7 is een vergelijking tussen de vervoerde ton en tonkilometer in 
goederencategorieën tussen 2007 en 2008 moeilijk8
 

. 

Tabel 5: Aantal voertuigkilometer afgelegd in Vlaanderen 
Vlaanderen 2007 2008 Verschil 2007-2008 
Voertuigkilometer – 
lichte vracht 
(miljoen) 

5.977,40 6.070,50 +1,56% 

Voertuigkilometer – 
vrachtwagen of 
trekker (miljoen) 

5.729,20 5.490,80 -4,16% 

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer 
 
In 2008 is voor het aantal afgelegde voertuigkilometers met vrachtwagens en trekkers op 
Vlaams grondgebied een afname van ongeveer 4% vast te stellen. Deze afname is een breuk 
na een jarenlange toename van het aantal voertuigkilometers, + 11% tussen 2003 en 2007. 
De crisis verklaart deze afname geheel of gedeeltelijk. 
Op basis van kilometerstanden bij de technische keuring tussen midden 2008 en midden 2009 
heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer een raming gemaakt van het gemiddeld aantal afgelegde 
kilometers per voertuigtype voor de Belgische voertuigen9

Tabel 6: Inschrijving nieuwe voertuigen in Vlaanderen 

. Voor het goederenvervoer zijn 
duidelijke verschillen vast te stellen tussen de metingen in 2008 en deze in 2009. Voor 
vrachtwagens en bestelwagens is een daling vastgesteld van respectievelijk 4,3% en 5,2%. Bij 
de trekkers daalt het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per jaar met 10,4%. 

 2007 2008 2009 Verschil 2008 -
2009 

Bedrijfsvoertuigen 
> 3,5 ton 

3.998 3.941 3.458 -12,3% 

Trekkers 4.770 4.941 2.594 -47,5% 
Bron: Febiac 
 
                                                           
7 Verordening (EG) nr 1304/2007 van de Commissie van 7 november 2007 tot wijziging van Richtlijn 

95/64/EG van de Raad, Verordening (EG) nr 1172/98 van de Raad en Verordeningen (EG) nr 
91/2003 en (EG) nr 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad in verband met de 
vaststelling van NST 2007 als enige nomenclatuur voor vervoerde goederen in bepaalde 
vervoerswijzen – gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 8 november 2007 

8 De 10 oude NVS-categorieën (Nomenclatuur Vervoerstatistiek) zijn niet te herleiden tot de 20 nieuwe 
NST 2007 – categorieën (Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de 
Transport). 

9 Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer, Persbericht 14/04/2010, Aantal afgelegde kilometers door Belgische 
voertuigen in 2008 
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De inschrijving van nieuwe voertuigen in Vlaanderen toont opnieuw de impact van de crisis. In 
vergelijking met 2008 nam het aantal nieuw ingeschreven bedrijfsvoertuigen zwaarder dan 3,5 
ton af met ongeveer 12%. De inschrijving van het aantal trekkers halveerde (-47,5%) bijna 
tussen 2008 en 2009. 
 
Het totaal park neemt wel toe van 441.663 in 2008 tot 450.703 in 2009 (+ 2,0%). Deze groei is 
volledig toe te schrijven aan de vrachtwagens. Deze kennen een stijging met 2,5%, het aantal 
trekkers neemt af met 3,1% tot 33.989. 
 
2 . 3 . 2  S p o o r v e r v o e r  

Het spoorvervoer ondervindt, net als de andere vervoersmodi, hinder van de crisis. De 
trafieken in ton en tonkilometer nemen af met een derde tussen 2008 en 2009. De hier 
gebruikte cijfers geven enkel een beeld van de goederenvervoeroperator van de NMBS Groep. 
Van de andere goederenvervoeroperatoren per spoor zijn geen gegevens bekend. Het 
ontbreken van gegevens van de andere goederenvervoeroperatoren betekent een hiaat in de 
kennis en evolutie van het vervoer per spoor. 
 
Het marktaandeel van de NMBS goederenvervoeroperator neemt geleidelijk af. In 2008 
bedroeg dit marktaandeel 93,9%; in 2009 was dit 89,9%. De vastgestelde daling van de trafiek 
van NMBS Logistics is deels te wijten aan de crisis en deels door de daling van het 
marktaandeel. 
 
Tabel 7: Evolutie trafiekcijfers10

België 
 goederenvervoer per spoor in België 2008 – 2009 

2008 2009 Verschil 2008-2009 
Miljoen ton  55,5 36,5 -34% 
Miljoen tonkm  7.882 5.439 -31% 
Bron: NMBS-Holding11

De terugval is het zwaarst bij het vervoer van staal dat een afname kent met 50%. In het 
containersegment is een afname van 20% vast te stellen

 

12

 
.  

De terugval van het spoorvervoer is vast te stellen over heel Europa. Traditioneel nemen staal, 
petroleumproducten en ertsen een groot marktaandeel in het spoorvervoer. Deze markten 
kenden door de crisis een sterke terugval. 
 

                                                           
10 Enkel cijfers voor de goederenvervoerder van de NMBS Groep: B-Cargo, vanaf 2009 NMBS Logistics 
11 Bron: NMBS Groep, persbericht 14/01/2010 “NMBS: aantal reizigers stijgt nog in 2009” 
12 Bron: NMBS Groep, persbericht 14/01/2010 “NMBS: aantal reizigers stijgt nog in 2009” 
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Tabel 8: Evolutie van het spoorvervoer in Europa in miljoen tonkm. 
 2005 2006 2007 2008 2009 Verschil 2008 - 2009 
NMBS, België 8.130 8.576 8.147 7.883 5.439 -31,0% 
DB, Duitsland 83.111 96.388 98.795 113.634 93.948 -17,3% 
SNCF, Frankrijk 40.697 40.681 40.634 35.932 26.482 -26,3% 
SBB/CFF, Zwitserland 11.482 12.345 13.368 12.546 11.674 -7,0% 
RENFE, Spanje 10.823 10.954 10.476 9.737 6.972 -28,4% 
PKP, Polen 43.791 42.651 43.548 39.200 29.941 -23,6% 
FS, Italië 20.131 20.868 21.197 19.918 13.569 -31,9% 
Bron: UIC via NMBS Holding 
 
Via de Vlaamse havens13 werd in 2009 ruim 28 miljoen ton goederen en 4,27 miljard 
tonkilometer14

 

 gegenereerd. In vergelijking met 2008 betekent dit respectievelijk een afname 
van 25% en 26%. Door de verminderde trafiek neemt het aandeel spoorvervoer dat 
rechtstreeks gelinkt is aan de zeehavens toe tot 77% in ton en 80% in tonkilometer. 

Tabel 9: Spoorvervoer in de Vlaamse zeehavens15

 
 

2008 2009 Verschil 2008-2009 
Vervoerde ton (miljoen) 37,80 28,44 -24,8% 
Aandeel in België - ton 66,1% 76,5%  
Gepresteerde tonkm (miljoen) 5.791 4.274 -26,2% 
Aandeel in België - tonkm 74,5% 79,9%  
Bron: Jaaroverzicht Vlaamse havens 2009, Vlaamse havencommissie 
 

2 . 3 . 3  B i n n e n v a a r t  

Het vervoer over de binnenvaart heeft ook te 
lijden onder de crisis. Na een jarenlange 
groei is een sterke daling van de trafiek vast 
te stellen. De trafiek in tonkilometer neemt af 
met bijna 16%. Het aantal vervoerde ton over 
de waterwegen neemt iets minder sterk af 
maar toch nog met 14%. Het aantal ladingen 
en lossingen nemen respectievelijk af met 

                                                           
13 Bron: Vlaamse havencommissie, 2010 
14 Totale trafiek van en naar de havens, niet enkel Belgisch grondgebied 
15 Vlaamse zeehavens: som over haven van Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge 
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ongeveer 11% en 10%. Deze afname is minder sterk dan de andere binnenvaartcijfers wat er 
op kan wijzen dat de daling vooral te wijten is aan een afname van het transitvervoer.  
 
Een vergelijking tussen de afname van de tonnages vervoerd via de binnenvaart (- 14,1%) en 
de maritieme trafiek in de Vlaamse zeehavens16

 

 (-14,3%) toont het belang van de havens aan 
voor de Vlaamse binnenvaart. 

Tabel 10: Binnenvaart: vergelijking trafiekcijfers in Vlaanderen 2008-2009 
 2008 2009 Verschil 2008 - 2009 
Tonkilometer 4.584.290.925 3.872.657.616 -15,52% 
Ton 71.481.901 61.387.534 -14,12% 
Ladingen 8.778.580 7.849.199 -10,59% 
Lossingen 31.254.942 28.085.189 -10,14% 
TEU 507.769 445.638 -12,24% 
Bron: Promotie Binnenvaart Vlaanderen 
 
Een reden waarom de binnenvaart zwaar getroffen is door de crisis, heeft te maken met het 
traditioneel belang van droge bulk bij het binnenvaartvervoer. Op het netwerk van De 
Scheepvaart, met het Albertkanaal als belangrijkste as, verliezen tussen 2008 en 2009 vooral 
de ertsen (-76%) en de metaalproducten (-44%). Voor deze producten is de terugval te wijten 
aan het terugschroeven van de productie in een aantal fabrieken in de Luikse staalindustrie. 
De petroleumproducten kunnen zich redelijk handhaven (-2%). Delfstoffen en bouwmaterialen 
blijven de belangrijkste productcategorie en nemen af met 5%.  

                                                           
16 Zie kerncijfers 
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Figuur 5: Vervoerde productcategorieën over het netwerk van De Scheepvaart in 2008 en 2009 in 
ton) 

 
Bron: Jaarverslag De Scheepvaart 2008 en 2009 
 
De binnenvaartondernemers kampen met een verminderd aanbod. Bovendien is vanuit 
sociaaleconomisch standpunt de afname van de vrachtprijs met 30% à 60%17

 

 tussen 2008 en 
2009 problematisch. Door deze overcapaciteit heeft de binnenvaartsector zwaar te lijden 
onder de crisis. In Nederland blijkt 50% van de binnenvaartondernemingen financiële 
problemen te hebben. 

Door deze negatieve evolutie gaan in verschillende Europese landen waaronder België 
stemmen op om crisismaatregelen te nemen. Nederland heeft de crisis in de binnenvaart 
aangemeld bij de Europese Commissie, maar deze reageert dat nog niet voldaan is aan de 
criteria voor een “ernstige verstoring van de markt”18

 

 waardoor structurele maatregelen niet 
gewenst zijn. In België heeft de federale overheid een overleg georganiseerd tussen de 
betrokken actoren over de prijsvorming in de binnenvaart. Concrete maatregelen zijn er niet 
genomen. 

                                                           
17 Bron: Promotie Binnenvaart Vlaanderen, persbericht 19/03/2010 “Binnenvaarttrafiek: trendbreuk in 

moeilijke marksituatie” 
18 Volgens Richtlijn 1996/75/EG houdende voorschriften inzake bevrachting en prijsvorming in de sector 

nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren in de Gemeenschap 
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2 . 4 .  C o n c l u s i e  

De belangrijke economische indicatoren dalen vanaf 2008. De wereldwijde economische en 
financiële crisis bleef dus ook voor Vlaanderen niet zonder gevolgen. De tewerkstelling daalde 
aanzienlijk, maar een bijzonder aandachtspunt is dat de tewerkstelling in de 
conjunctuurgevoelige sector van het vervoer een nog grotere daling kende. Verschillende 
bronnen voorzien een voorzichtige relance, hoewel de economische voorspellingen voor de 
eerstkomende jaren niet eenduidig zijn en de evolutie nog erg onzeker is. We kunnen spreken 
van een voorzichtige relance. 
 
De crisis lijkt een invloed te hebben op de automobiliteit in 2009. De dalende cijfers van het 
aantal nieuw ingeschreven personenvoertuigen en de dalende vervangingsgraad geven aan 
dat mensen de aankoop van een nieuwe wagen in 2009 uitgesteld hebben. Daarnaast toont 
een, weliswaar bescheiden, studie van VAB dat mensen ’s avonds in het weekend minder de 
auto nemen wat gelinkt aan alarmerende cijfers uit de horecasector, kan wijzen op 
besparingen in de vrijetijdsuitgaven. 
 
De impact van de crisis op het openbaar vervoer is niet eenduidige vast te stellen: 

• de NMBS kent een minder uitgesproken groei dan voordien.  
• de reizigersaantallen van De Lijn blijven stijgen zoals de voorbije jaren  

De verschillen tussen beide operatoren wat betreft de gehanteerde prijzenpolitiek maakt het 
niet mogelijk om conclusies te trekken uit de al dan niet doorgevoerde prijsstijging in 2009. 
 
Het ontbreken van de gegevens over fietsgebruik, stappen en vooral van Onderzoek 
Vervoersgedrag 4 (OVG4) voor 2009 heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is om 
verschuivingen tussen de vervoersmodi onderling ten gevolge van de crisis, aan te tonen.   
 
Ook op het goederenvervoer heeft de financiële en economische crisis zijn impact gehad. 
Zowel het wegvervoer, spoor als binnenvaart zijn sterk getroffen. De terugval in het 
goederenvervoer is procentueel sterker dan deze van de algemene economische indicatoren. 
 
Het spoorvervoer is van de drie modi het sterkst getroffen. Dit komt door de sterke terugval 
van vervoer van producten als staal en ertsen. In het binnenvaartvervoer neemt ook het 
vervoer in deze productcategorie sterk af. Het grote aandeel van deze klassieke, 
crisisgevoelige trafieken maken spoor en binnenvaart extra kwetsbaar. 
 
Door de financiële en economische crisis is in het weg- en binnenvaartvervoer een afname 
van het aantal investeringen vast te stellen. Het aantal nieuwe voertuigen neemt sterk af 
waardoor de gemiddelde leeftijd van het voertuigenpark toeneemt. De verjonging en 
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vernieuwing van het voertuigenpark vertraagt, wat mogelijk belangrijke consequenties heeft 
voor het milieu. In de binnenvaartsector is een gelijkaardige tendens waar te nemen maar 
deze is nog niet cijfermatig onderbouwd. 
 
De MORA stelt vast dat recente en Vlaamse cijfers voor het goederenvervoer over de weg 
ontbreken. Voor het spoorvervoer zijn slechts gegevens beschikbaar van één van de acht 
goederenvervoeroperatoren. De MORA betreurt dat voor het spoorvervoer slechts één 
operator zijn gegevens moet overmaken aan een statistische instantie. Het ontbreken van data 
voor spoor- en wegvervoer laat een cijfermatige opvolging van de evoluties van 
goederenvervoer en – verkeer niet toe. Door deze hiaten is het niet mogelijk om de impact op 
het goederenvervoer van de ambitie om Vlaanderen te ontwikkelen als logistieke regio op te 
volgen. 
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3 . 1 .  H e t  be l e i d sp r o c e s  v o o r  g r o t e  i n f r a s t r u c t u u r p r o j e c t e n   

3 . 1 . 1  D i v e r s e  i n i t i a t i e v e n  k o m e n  o p  g a n g  

De acute nood aan een beter en sneller beleidsproces voor infrastructuurinvesteringen is 
sinds kort volop doorgedrongen. Vlaanderen hinkt op dit vlak nog duidelijk achterop. Sinds 
begin 2009 werden op verschillende niveaus initiatieven genomen om de problematiek van te 
lange, inefficiënte, complexe, niet transparante en onvoldoende gedragen procedures voor de 
realisatie van infrastructuurprojecten aan te pakken.  
 
Op 20 januari 2009 stelde Vlaanderen in Actie het PACT 2020 voor. Eén van de ambities van 
het PACT 2020 is om de 
kwaliteit van regelgeving en 
nieuwe beleidsbeslissingen 
substantieel te verhogen.  
 
Het Vlaams Parlement, de 
Vlaamse Regering, de SERV 
en de Strategische 
Adviesraden ondertekenden 
op 4 februari 2009 het Inter-
institutioneel Akkoord over de 
gemeenschappelijke aanpak 
van de reguleringsimpactanalyse (RIA). Dit akkoord kadert in een streven naar tijdige 
participatie van het middenveld aan de beleidsvoorbereiding en beklemtoont de belangrijke rol 
van de RIA.   
 
In het Vlaams regeerakkoord van 9 juli 2009 is het afronden van beleidsprocedures binnen 
een redelijke termijn één van de doelstellingen. De Vlaamse regering formuleert hiervoor een 
aantal concrete acties. Het accent ligt hierbij vooral op de regelgevende procedures (MER, 
vergunningen, …). De Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken van oktober 2009 vertaalt 
de krijtlijnen uit het Regeerakkoord naar meer concrete vooral regelgevende voorstellen.   
 

3.  In frastructuurbeleid 
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In november 2009 richtte de Vlaamse regering een Commissie Investeringsprojecten op 
(‘Commissie Berx’). Het Vlaams parlement richtte in dezelfde periode een commissie op voor 
de versnelling van maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten (Commissie Sauwens). 
Beide commissies werkten voorstellen uit voor verbetering en versnelling van de 
besluitvorming rond grote investeringsprojecten. Eind februari 2010 presenteerden ze hun 
voorstellen. Het Vlaams Parlement goot begin maart 2010 de voorstellen van de Commissie 
Sauwens in een Resolutie. De commissies verwachten vaal van het versnellend effect van een 
ingrijpende kwaliteitsverbetering van de processen en een duidelijke fasering via een 
convergerende besluitvorming (trechterprincipe). 
 
Op regelgevend vlak stellen we verschillende initiatieven vast om de planlast te verminderen. 
Zo is in het decreet op de ruimtelijke ordening een amendement opgenomen waardoor voor de 
realisatie van kleine infrastructuurwerken niet langer een voorafgaand RUP moet worden 
opgemaakt en er dus geen plan-MER plicht meer bestaat. 
 
De nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in een aantal mogelijkheden voor 
grootschalige stedenbouwkundige) projecten, zoals een geïntegreerde plannings- en 
uitvoeringsprocedure en bepaalde administratiefrechtelijke faciliteiten. 
 
3 . 1 . 2  V e r s n e l l i n g  a l s  t h e m a  v o o r  d e  S t r a t e g i s c h e  A d v i e s r a d e n  

In zijn Mobiliteitsrapport van juni 2009 maakte de MORA reeds een uitvoerige analyse van het 
beleidsproces voor wegeninfrastructuur, en werd via een aantal concrete aanbevelingen 
aangedrongen op een beter en sneller beleidsproces voor investeringen in 
mobiliteitsinfrastructuur. De focus lag hierbij op sociaaleconomische evaluatie, rapportering en 
de oprichting van een taskforce.   
 
In zijn advies over de beleidsnota van 2 december 2009 stelt de MORA dat een performant 
mobiliteitsbeleid meer is dan alleen het versnellen van de regelgevende procedures. De 
kwaliteit van het beleidsproces en het draagvlak zijn eveneens cruciaal.  
 

30 april 2010 bracht de MORA een aanbeveling uit over het versnellen en verbeteren van het 
beleidsproces voor infrastructuurinvesteringen in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare 
Werken. De aanbeveling geeft verdere invulling aan de voorstellen van de Commissies Berx 
en Sauwens.  
 
Naast de MORA hebben ook andere strategische adviesraden zoals SERV en SARO in 2010 
een advies geformuleerd over de verbetering van het beleidsproces. De Vlaamse 
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Havencommissie formuleerde op 4 november 2009 een aanbeveling over het verbeteren van 
de strategische planprocessen voor (haven)infrastructuurinvesteringen.   
 
3 . 1 . 3  V e r v o l g t r a j e c t  b e l e i d   

Met het oog op de vertaling van de voorstellen van Commissies Berx en Sauwens is op het 
niveau van de Vlaamse regering een politiek stuurcomité opgericht. Het stuurcomité vertaalde 
de bevindingen naar een Task Force.  Deze Task Force moest tegen 30 april een plan van 
aanpak voorleggen voor de vertaling van de voorstellen van de commissies, een eerste 
inhoudelijke screening van de voorstellen plus een implementatietraject voorleggen, alsook 
een voorstel uitwerken hoe het draagvlak kan worden behouden of versterkt. Over de 
resultaten van de werkzaamheden van de Task Force is tot op heden nog niet 
gecommuniceerd.  
 
3 . 2 .  I n t e l l i g e n t e  a a n s t ur i n g  v a n  h e t  v e r kee r   

3 . 2 . 1  H e t  w e g e n n e t   

Vlaanderen heeft op het vlak van (dynamisch) verkeersmanagement een achterstand in te 
halen. Pas sinds enkele jaren zet de Vlaamse overheid hiervoor stappen die zich op het 
terrein in enkele concrete realisaties vertaalden.  PACT 2020 schuift de doelstelling naar voor 
om tegen 2020 de vervoersstromen dynamisch te beheren. De Beleidsnota Mobiliteit en 
Openbare Werken 2009 – 2014 pikt deze doelstelling op en stelt concrete initiatieven voor om 
de doelstelling stapsgewijs te realiseren. De beleidsvisie “Uitbouw van dynamisch 
verkeersmanagement op het Vlaamse autowegennet” vormt hierbij de leidraad. Concreet moet 
de Vlaamse overheid volgens de beleidsnota in deze legislatuur werk maken van :   
 

• Inrichten van het Vlaams verkeerscentrum in Antwerpen op een nieuwe locatie. 
• De realisatie van een Gents verkeerscentrum. 
• De voorbereiding en uitbouw van een Brussels verkeerscentrum.  
• Uitrusten van de grootstedelijke ringwegen, knooppunten en interstedelijke 

verbindingen binnen de Vlaamse Ruit met meetsystemen en dynamische signalisatie.  
 
Stand van zaken  
Na de uitbouw van DVM in het Antwerpse (+ enkele individuele initiatieven zoals dynamische 
verkeersborden op E313 of veranderlijke borden ter hoogte van de verkeerswisselaars in 
Lummen en Zwijnaarde), ligt de focus sinds midden 2009 vooral op de verdere uitbouw van 
DVM in de Gentse regio. Op 19 november 2009 gaf men het startschot voor de uitbouw van 
een regionaal Verkeerscentrum Gent en de uitrusting van de snelwegen rondom Gent met 
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nieuwe meetapparatuur, camera's en dynamische signalisatie. De volledige uitbouw ervan 
loopt gefaseerd over een periode van 3 jaar (2009,2010,2011). In totaal wordt 20 miljoen euro 
geïnvesteerd over de drie jaar.   
 
Wat DVM op de Brusselse Ring betreft bereidden de Vlaamse en Brusselse ministers van 
Mobiliteit in 2009 een samenwerkingsprotocol voor.  Het is de bedoeling dat het Vlaams 
Verkeerscentrum en het Brussels mobiliteitscentrum op korte termijn onderzoeken hoe het 
netwerkmanagement op de Ring best te organiseren over de gewestgrenzen heen. Het 
protocol is opgemaakt maar nog niet ondertekend. Het moet nog worden voorgelegd aan de 
Vlaamse regering.  
 
De Studiedienst van de Vlaamse regering plant nog in 2010 de ontwikkeling van een nieuwe 
indicator voor de monitoring van de doelstelling van PACT 2020. Het gaat om de 
dekkingsgraad van het DVM (% van de snelwegen dat met een verkeersmanagementsysteem 
is uitgerust en % dat met variabele tekstborden is uitgerust)19

 
.  

3 . 2 . 2  I C T  t o e p a s s i n g e n  v o o r  e e n  b e t e r e  v e r k e e r s a f w i k k e l i n g   

Slimme verkeerslichten  
In 2009 is in Leuven een theoretische simulatie uitgevoerd met slimme netwerkaansturing, 
waarbij verschillende verkeerslichten in een bepaalde zone op elkaar afgestemd worden en 
centraal aangestuurd worden om 'groene golven' te creëren en de wachttijd voor auto's 
minimaal te maken. Vanwege de positieve evaluatie van het project werkt men momenteel 
verschillende pilootprojecten op het terrein uit.. 
 
Trajectcontrole  
In november 2009 is een testperiode voor proefproject op het gebied van trajectcontrole 
gestart op de E17 richting Kortrijk (viaduct van Gentbrugge). Trajectcontrole controleert de 
gemiddelde snelheid over een langere afstand en heeft tot doel de onderlinge 
snelheidsverschillen te verkleinen wat moet leiden tot een betere doorstroming en een grotere 
verkeersveiligheid.  
 
Vrachtwagensluis 
Eind 2009 is een eerste proef met een digitale vrachtwagensluis gestart (locatie Rieme). 
Bedoeling is het sluipverkeer van zware vrachtwagens van en naar de haven van Gent uit de 
dorpskern te weren.  
 

                                                           
19http://www.vlaandereninactie.be/nlapps/data/docattachments/Nulmeting_Pact_2020_Te_ontwikkelen_

indicatoren(1).pdf 
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http://www.vlaandereninactie.be/nlapps/data/docattachments/Nulmeting_Pact_2020_Te_ontwikkelen_indicatoren(1).pdf�


Mobiliteitsverslag 2010 28 

Sms-ticket De Lijn 
De  Lijn lanceerde op 1 februari 2010 het sms-ticket in heel Vlaanderen, na een testfase in 
Antwerpen en Gent (2007). Op die manier moeten de bussen stipter rijden en de doorstroming 
verbeteren.  
 
Real time informatie  
Van 2010 tot 2012 investeert De Lijn in digitale schermen met realtime-informatie. De digitale 
informatieborden in grote busstations melden meteen eventuele vertragingen. Vanaf 
september 2009 kunnen klanten van de NMBS via sms of internet real time informatie 
ontvangen over hun reisweg, vertragingen, afgeschafte treinen of omleidingen.   
 
3 . 2 . 3  H e t  w a t e r w e g n e t w e r k  

De Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken zet in op het garanderen van een veilige en 
vlotte afwikkeling van de scheepvaart via o.m. het opstellen van een langetermijnvisie VTS 
2020 (Vessel Traffic Services–systeem) en verdere investeringen in de ontwikkeling van River 
Information Services (RIS) en automatische identificatiesystemen (AIS). RIS-diensten 
omvatten een pakket van elektronische diensten die de uitwisseling van informatie tussen de 
beheerders en de gebruikers van de waterweg stroomlijnen. AIS of Automatic Identification 
System is een identificatiesysteem dat automatisch gegevens seint over naam, positie, 
snelheid en vaarrichting van een schip. In verschillende lidstaten van de Europese Unie 
bereidt men een AIS-verplichting voor.  
 
Stand van zaken 
Op 25 mei 2010 werd een RIS – portal geopend, waarin alle RIS-toepassingen worden 
opgelijst en toegankelijk gemaakt voor de gebruiker. 
AIS: momenteel zijn alleen de hoofdassen in en rond de havens Zeebrugge, Gent en 
Antwerpen ‘gedekt’ door AIS-ontvangststations aan de wal. Het is de bedoeling het 
dekkingsgebied stelselmatig uit te breiden, zodat tegen 2013 alle hoofdvaarwegen ‘gedekt’ 
zijn. In België voeren de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge de AIS-verplichting in 
2011 in. 
 
3 . 3 .  I n f r a s t r u c t uu r  i n  op b o u w  

3 . 3 . 1  D e  w e g e n i n f r a s t r u c t u u r  

In het Mobiliteitsrapport 2009 uitte de MORA de bezorgdheid dat midden 2009 slechts 2 van 
de 27 de missing links die werden vastgelegd in het Mobiliteitsplan Vlaanderen en het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op dat ogenblik effectief waren gerealiseerd.  Vanuit deze 
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bezorgdheid drong de MORA aan op de effectieve realisatie van 2/3de van de missing links 
tegen 2014. In PACT 2020 hebben we de nadruk gelegd op het belang van het wegwerken 
van de missing links in het transportnetwerk en als doel gesteld om tegen 2020 de missing 
links van het RSV te realiseren.  
 
De Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken wil het uitvoeringstraject van de missing links 
deze legislatuur gefaseerd voortzetten. De focus ligt vooral op het wegwerken of aanbesteden 
van zes missing links tegen het einde van deze legislatuur20

 

. Een andere prioriteit is de 
optimalisatie van de noordelijke deel van de Brusselse Ring (R0).  Het gaat om de volgende 6 
missing links : 

1. de noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van Zaventem, 
2. de Kempense Noord-Zuidverbinding, 
3. de vervollediging van de zuidelijke tak van de R4 rond Gent, 
4. de Noord-Zuidverbinding te Helchteren/Houthalen (N74), 
5. de omvorming van de A11 havenrandweg Zuid naar Zeebrugge, 
6. de rondweg N60 te Ronse. 

 

3.3.1.1 Stand van zaken op 1 juni 2010 
Van de 6 prioritaire projecten is er één in effectieve uitvoering. 3 projecten bevinden zich in de 
aanbestedingsfase (d.w.z. dat de aanbesteding nog niet rond is), 2 projecten zitten nog in de 
ontwerp of conceptfase. Het merendeel van de projecten lijkt vertraging te hebben opgelopen 
ten opzichte van de streefbeelden en stand van zaken 2009 zoals opgenomen in het 
Mobiliteitsrapport 2009. 
 

1. Noordelijke wegontsluiting Zaventem. In uitvoering. De werken gingen van start op 
29/10/2007. De infrastructuur zou beschikbaar moeten zijn op 25/02/201221

 

 (deze 
datum is inclusief de spoorontsluiting).  

2. N-Z Kempen. Aanbestedingsfase. Deze volgt de DBM +  F-procedure22

                                                           
20 Het gaat om 6 PPS-projecten. 

. In de eerste 
helft van 2010 wordt het aannemersconsortium aangeduid. Midden 2010 zou de 
financieringsopdracht gegund worden. Volgens de huidige planning zullen de werken 
begin 2011 kunnen starten. De voorziene timing van realisatie is 2013.  

21 Datum is inclusief de spoorontsluiting. 
22 Een DBFM-overeenkomst is een overeenkomst tussen de overheid en de private opdrachtnemer, die 

D(esign), B(uild), F(inance) en M(aintain) voor zijn rekening neemt. Bij DBM + F wordt het luik 
design, build en Maintain door een private opdrachtnemer gerealiseerd en het financieringsluik door 
een andere private opdrachtnemer. 
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3. R4-Zuid. Aanbestedingsfase. Het project wordt als DBM + F gerealiseerd.  

Voor de DBM-procedure zal de voorkeursbieder eind 2010, begin 2011 bekend zijn. 
Na het aanvragen van de vergunningen, zullen gunning, financial close en start van 
de werken kunnen plaatsvinden in de tweede helft van 2011 (in de stand van zaken 
2009 was het nog de bedoeling eind 2010, begin 2011 met de werken te starten) 
Voor de F-procedure zal de financier gekend zijn eind 2010, begin 2011.  

4. A11 Zeebrugge. Aanbestedingsfase. De start van de gunningsprocedure is voorzien 
voor de 2e helft van 2010. De voorkeursbieder zal begin 2012 bekend zijn. Na het 
aanvragen van de vergunningen, zullen gunning en financial close kunnen 
plaatsvinden eind 2012/begin 2013 (in de stand van zaken 2009 was het nog de 
bedoeling begin 2012 met de werken te starten om gebruiksklaar te zijn tegen eind 
2014). 
 

5. N-Z Limburg. Conceptfase. Het project wordt via een DBFM-overeenkomst geregeld. 
De start van de gunningsprocedure is voorzien voor de 2e helft van 2010. De 
voorkeursbieder zal begin 2012 bekend zijn. Na het aanvragen van de vergunningen, 
zullen gunning en financial close kunnen plaatsvinden eind 2012,begin 2013 (in de 
stand van zaken 2009 was het nog de bedoeling om in 2011 met de constructie te 
starten om midden 2015 gebruiksklaar te zijn). 
 

6. N60 Ronse.  Ontwerpfase voor deel ring Ronse. In januari 2009 publiceerde de dienst 
MER de richtlijnen voor plan – MER. De milieueffecten van het project-mer moeten 
nog onderzocht worden. Het provinciale RUP moet ook nog uitgewerkt worden (in de 
stand van zaken 2009 was de streefdatum voor de start van de werken begin 2012).     
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Overige missing links  
 
Onderstaande kaart geeft een overzicht van de stand van zaken van de missing links en 
ontbrekende schakels in het wegennet voor februari 2010. 
 
Kaart 1:Missing Links wegennet  

 
Bron: AWV23

Een vrij groot aantal projecten (12 van de 27) zitten nog geheel of gedeeltelijk in de concept- 
of ontwerpfase. 3 projecten zijn nog niet opgestart. 

 

 
Voor het als prioriteit aangehaalde R0-project zijn voor het deelproject, R0 Zone Zaventem, in 
2009 enkele processtappen genomen (opstarten plan-MER, deze loopt momenteel). Voor de 
andere twee deelprojecten op de R0 zal na overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
afstemming op de Brusselse procedures een gezamenlijke plan-MER opgemaakt worden. 
Hiertoe zal een intergewestelijke projectorganisatie worden opgezet, in overleg met het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

3.3.1.2 Missing link Oosterweelverbinding 
De realisatie van de Oosterweelverbinding loopt als gevolg van het debat over de varianten en 
de herziening van het Masterplan 2020, met bijkomend onderzoek, vertraging op. De Vlaamse 
regering stemde op 30 maart 2010 principieel in met het Masterplan 2020. Bij dit Masterplan 

                                                           
23 http://wegen.vlaanderen.be/wegen/missinglinks/overzicht.php 
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2020 herbevestigt de Vlaamse regering de visie op de ontwikkeling van de mobiliteit in de 
Antwerpse regio. De Vlaamse regering herbevestigde ook de optie om tot een sluiting van de 
ring over te gaan op het Oosterweeltracé en dit via de tunnelvariant. Het is de bedoeling om 
het voorontwerp ten laatste tegen de zomer 2010 op zijn conformiteit met de Europese 
tunnelrichtlijn te toetsen.  
 
Het Masterplan is uiteraard meer dan de Oosterweelverbinding. Het oorspronkelijke 
Masterplan is  aangevuld met nieuwe prioritaire projecten, ondermeer met :  
 

• Door de toekomstige aanleg van de A102  
• Betere benuttiging van de Liefkenshoektunnel  
• De mobiliteitsoplossing voor het Waasland  
• Het aanpakken van de resterende knelpunten op de toegangswegen van de 

Antwerpse ring. De aanpak van de E34/E313 (Ranst-Antwerpen) en in mindere mate 
de aanpak van de E19 noord en de A12 zuid behoren tot de prioriteiten.  

• Het verder uitbouwen van een sterk openbaar vervoersnet op niveau van het stedelijk 
gebied en in interactie met de omliggende regio, het realiseren van een 
gebieddekkend fietsnetwerk en het aanbieden van alternatieven voor het 
vrachtvervoer (water en spoor).  

• Het aanpakken van het sluikverkeer door het ontlasten van het onderliggend 
wegennet  

 
Het Masterplan 2020 kost ca. 5 miljard euro, waarvan 2,7 miljard euro, zowel voor de brug als 
voor de tunnel. De Vlaamse regering onderzoekt hoe ze de Oosterweelverbinding uit de 
begroting kan houden en kan onderbrengen bij de nv Liefkenshoek. Aangezien men 
momenteel de varianten nog bestudeert is er nog geen zicht op de concrete timing voor 
realisatie van de Oosterweelverbinding. Het is ook nog onduidelijk in hoeverre men hierbij 
rekening houdt met principes voor verbetering en versnelling van het beleidsproces.  
 

3.3.1.3 Gevaarlijke punten 
In 2003 is beslist om jaarlijks 100 miljoen euro te besteden om 800 gevaarlijke verkeerspunten 
weg te werken. In het Vlaams Regeerakkoord van 2009 is de doelstelling opgenomen om de 
gevaarlijke punten definitief weg te werken. De beleidsnota concretiseert deze doelstelling.  
 
Het Mobiliteitsrapport 2009 van de MORA gaf een stand van zaken van de gevaarlijke punten 
situatie begin 2009.  Op dat moment waren 391 gevaarlijke punten, of 48% van het totaal 
effectief op het terrein weggewerkt. De situatie begin 2010 is als volgt : 
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Tabel 11: Overzicht stand van zaken gevaarlijke punten begin 2010 
 ontwerp 

bezig 
ontwerp 

goedgekeurd 
aanbesteed in 

uitvoering 
uitgevoerd totaal 

Totaal 92 50 113 112 442 809 
Bron : AWV 
 
Begin 2010 zijn 442 gevaarlijke punten of 55% effectief gerealiseerd. 112 projecten zijn in 
uitvoering en 113 aanbesteed. Voor 31,5% van de 800 gevaarlijke punten zijn de werken nog 
niet begonnen. Daarvan zijn wel 44% van de projecten aanbesteed. We kunnen derhalve 
spreken van een zeer geleidelijke voortgang van gevaarlijke puntenprogramma. De planning 
voor 2010 is als volgt. Tegen eind 2010: 

• 95% van de definitieve ontwerpen goedgekeurd, 
• 90% van de projecten aanbesteed 
• 65% van de projecten (of 526) volledig uitgevoerd. 

 
3 . 3 . 2  F i e t s i n f r a s t r u c t u u r  

De Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken voorziet voor deze legislatuur een extra 
inspanning voor de versnelde uitbouw van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
(BFF). Het realiseren van nieuwe fietspaden moet een zwaartepunt worden in het 
fietsinvesteringsbeleid.   
 
Geïntegreerd investeringsprogramma voor de fietsinfrastructuur 
 
Vlaanderen heeft een Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) van ongeveer 12.000 
kilometer. Dit netwerk is onvoltooid. Verschillende overheidsdiensten en verschillende 
overheden kunnen fietsinfrastructuur aanleggen. Op het terrein leidt dit tot een versnippering 
met als gevolg dat missing links in het BFF niet opgelost raken. In april 2010 is het eerste 
geïntegreerde fietsinvesteringsprogramma 2010 voorgesteld. Op het programma staat 100 
miljoen euro voor ca. 200 fietsinfrastructuurprojecten.  
 
Het eerste integraal fietsinvesteringsprogramma bestaat in eerste instantie uit fietspaden langs 
gewestwegen en gemeentewegen, inclusief fietsbruggen en -tunnels. Daarnaast doen de 
Vlaamse waterwegbeheerders (Waterwegen en Zeekanaal nv en De Scheepvaart nv) 
investeringen in de aanleg van (verharde) jaagpaden en fietsbruggen. Ook De Lijn draagt zijn 
steentje bij door het voorzien in fietsenstallingen op halteplaatsen en in stationsomgevingen.  
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Kaart 2: Investeringen fietsprojecten 2010 

 
Bron : investeringsprogramma fiets 201024

 
 

Fietsteam 
 
Voor de voorbereiding, realisatie en begeleiding van dit investeringsprogramma is een 
Fietsteam opgericht dat optreedt als projectmanager. Het Fietsteam is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van verschillende administraties, De Lijn, de provincies en de VVSG. Het 
Fietsteam bekijkt welke dienst het best geplaatst is voor de uitvoering van de onderscheiden 
projecten en doet een voorstel van financiering en planning voor elk project. Het Fietsteam 
werkt nu een meerjarenprogramma uit voor 2011-2014.  
 
Module 13-projecten :  Stand van zaken 
 
Een lokale overheid kan gebruik maken van module 13 voor de aanleg of verbetering van 
fietspaden langs gewestwegen. 168 van de 308 gemeenten in Vlaanderen (54,5%) sloten 
reeds een module 13 af met het Vlaamse Gewest. De overgrote meerderheid van deze 
overeenkomsten betroffen fietspaden die deel uitmaken van het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk (BFF).  
 
3 . 3 . 3  B i n n e n v a a r t  

De beleidsnota plant investeringen in het waterwegennet. De Basis hiervoor is het Masterplan 
2014 van de waterwegbeheerders van april 2009.  In het Masterplan zijn de investeringen 
opgenomen die nodig worden geacht voor het wegwerken van de  bottlenecks en de missing 

                                                           
24  http://www.mobimix.be/sites/mobimix.be/files/Investeringen%20Fietsteam%20(Kabinet%20Crevits).jpg 
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links voor de tijdshorizon 2014. De waterwegbeheerders hebben het Masterplan toegelicht in 
de MORA. 
 
Het plan selecteert 15 projecten. Twee projecten zijn in 2009 effectief gerealiseerd. 6 
projecten zijn momenteel in uitvoering. Voor 7 projecten is nog geen politieke beslissing 
genomen. 
 
Voor een aantal projecten gaat het om het verder realiseren van een al goedgekeurd 
uitvoeringsprogramma (doortocht van de Leie in Kortrijk, modernisering van het Albertkanaal 
met de verhoging van de bruggen, verhoging van een spoorwegbrug over de Beneden-Nete, 
en de afwerking van het Zeekanaal Brussel-Schelde). 
 
Stand van zaken uitvoering Masterplan april 2010  
 
 

1. Sluis Evergem : gerealiseerd in 2009. Kostprijs 2,1 miljoen euro in 2009. 
 

2. Leie–Kortrijk: Laatste werken om de Leie bevaarbaar te maken voor schepen met een 
laadvermogen tot 1 350 ton en onder voorwaarden ook voor klasse Vb-schepen 
waardoor de modernisering past in het Seine-Scheldeproject. Kostprijs: 22,8 miljoen 
euro (11,5 in 2009 + 1,3 in 2010). In uitvoering 

 
3. Seine-Schelde. Een prioritair Europees project. Na realisatie zullen klasse Vb-

schepen (4500 ton) van de Vlaamse zeehavens tot aan de havens in de Seine-
monding kunnen varen. Kostprijs: 175 miljoen euro van 2009 tot 2014 (15 + 25 + 30 + 
35 + 35 + 35). In uitvoering 

 
4. Kanaal Gent-Brugge: Aanpassen van de doorvaartbreedte. Kostprijs: 35 miljoen euro. 

Politieke beslissing nog vereist. 
 

5. Seine-Schelde-West: Aansluiting van de Vlaamse kusthavens op het project Seine-
Schelde via het Afleidingskanaal van de Leie. Dit investeringsproject moet nog 
grondig worden onderzocht en geëvalueerd. Kostprijs: 185,5 miljoen euro. Politieke 
beslissing nog vereist. 

 
6. Sluizen Boven-Schelde: Zodra de nieuwe stuwen op de Boven-Schelde operationeel 

zijn, kan de bouw van nieuwe sluizen worden aangevat. Vanaf 2012 voorziet het 
Masterplan hiervoor jaarlijks 10 miljoen euro. Kostprijs: 30 miljoen euro. Politieke 
beslissing nog vereist. 
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7. Zeekanaal Brussel-Schelde: Afwerking van het vak Willebroek-Bornem tot 10.000 ton, 
zodat het Zeekanaal vanaf 2012 volwaardig kan functioneren. Kostprijs: 70,4 miljoen 
euro (2008: 1,2 + 2009: 18,6 + 2010: 28 + 2011: 23,8). In uitvoering. 

 
8. Kanaal naar Charleroi: Aanpassen aan moderne TEN-T karakteristieken (knelpunt 

doortocht Brussel.  Kostprijs: 87,6 miljoen. Beleidsbeslissing nog te nemen. 
 

9. Beneden-Nete: verhogen van spoorwegbrug.  In uitvoering (met steun EC) 
 

10. Scheldebrug Temse : gerealiseerd in 2009. Kostprijs: 9,8 miljoen euro. 
 

11. Dender : opwaardering. kostprijs: 18 miljoen euro, eerst politieke beslissing vereist. 
 

12. Albertkanaal, Wijnegen – Antwerpen : aanpassen voor klasse VI schepen. 
Wegwerken van de vernauwing tussen Wijnegem en Antwerpen. Kostprijs: 65 miljoen 
euro (2009-2014:  5 + 10 + 12,5 + 12,5 +12,5+12,5 +12,5).  In uitvoering 

 
13. Albertkanaal: bruggen verhogen. Aanpassen van de waterweg voor containervaart. 

Het verhogen van alle bruggen over het Albertkanaal zodat het hele kanaal 
containerschepen met vier lagen aankan. Kostprijs: 200 miljoen euro (2009-2017 : 6,8 
+ 25 + 25 + 25 + 25 +25 + ..). In uitvoering 

 
14. Albertkanaal: capaciteitsverhoging. Vanaf 2011 worden eerst de sluizen van 

Wijnegem en Olen aangepakt. In 2014 is het dan de beurt aan de sluis van Ham. 
Kostprijs: 175,6 miljoen euro, waarbij voor 175 miljoen euro nog politieke beslissing 
vereist is. Beleidsbeslissing nog te nemen op basis van behoeftenstudie 

 
15. Kanaal Bocholt–Herentals, sluizen Mol, Lommel (project De Blauwe Kei) : vervanging 

3 sluizen.  Kostprijs: 45,6 miljoen euro MKBA in uitvoering. Beleidsbeslissing nog te 
nemen. 
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Kaart 3: Infrastructuurprojecten Masterplan Binnenvaart 2014  

 
Bron: nv De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal NV 
 
Een aandachtspunt is de financiering en derhalve ook de timing van sommige projecten.  Zo 
zijn voor de modernisering van het Albertkanaal (aanpassing van Wijnegem-Antwerpen) en de 
verhoging van de bruggen aanzienlijke investeringen nodig die de huidige reguliere budgetten 
overschrijden.  NV De Scheepvaart kreeg de opdracht om voor het verhogen van de bruggen, 
de verschillende financieringsmogelijkheden te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek 
zullen verdere beslissingen worden genomen over de timing van de uitvoering van beide 
projecten.  Over de deadline 2018 voor realisatie is m.a.w. nog geen zekerheid.  
 
Kaaimurenprogramma  
 
Voor bedrijven die een kaaimuur bouwen financiert de overheid tussen 60 en 80 procent van 
de infrastructuurkosten. De Vlaamse overheid heeft de intentie om te blijven investeren in 
laad- en losinfrastructuur en zal actie ondernemen om het kaaimuurprogramma na 2010 te 
handhaven. Het budget bedraagt 10 miljoen euro per jaar.  Hoofdstuk 6 “Comodaliteit in het  
goederenvervoer” gaat nader in op het kaaimurenprogramma. 
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3 . 3 . 4  H e t  S p o o r n e t w e r k   

Volgens de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken wil de Vlaamse regering het 
meerjareninvesteringsprogramma van de NMBS-groep zo goed mogelijk afstemmen op de 
mobiliteitsvisie in Vlaanderen. Afspraken met de NMBS-groep over de essentiële 
investeringen in het spoornet zijn noodzakelijk.  Prioriteiten die in de beleidsnota zijn 
opgesomd zijn de voorstadsnetten versterken (GEN), de realisatie van de tweede 
spoorontsluiting haven van Antwerpen, reactivering van de IJzeren Rijn, uitbouw haven van 
Zeebrugge en de comodale ontwikkeling van stationsomgevingen. 
 
Stand van zaken grote spoorwegprojecten met impact in Vlaanderen juni 2010  
 

1. Diabolo-project en de luchthaven van Zaventem  
 
Aanleg van een deel van een nieuwe spoorverbinding lijn 25N tussen Machelen en Mechelen, 
op de middenberm van de E19 : Het project startte in 2002 met studies en aanvragen van 
vergunningen. Eind 2007 zijn de eerste bouwwerken van start gegaan. De initiële planning 
voor realisatie was 2010. De bijgewerkte realisatiedatum is juni 2012. 
 
Doortrekken van het bestaande station in de luchthaven van Zaventem en de aansluiting ervan 
op de nieuwe lijn 25N : De werken gingen van start in 2008 en worden afgerond in 2012. De 
initiële timing moest niet worden bijgewerkt. 
 
Aanleggen (aansluiting) van de lijn 25N op de bestaande spoorlijnen (in functie van de 
hogesnelheidstreinen en het GEN) ter hoogte van Schaarbeek en Haren : Het gedeelte van 
het project dat moet functioneren binnen het hogesnelheidsnet zal in dienst zijn in juni 2012. 
De overige onderdelen zullen tegen 2014 in dienst zijn. De initiële planning 2003 – december 
2010 werd verschoven naar 2006 – oktober 2014. 
 

2. De haven van Zeebrugge 
 
Zeebrugge-Vorming: Om de exploitatie van het huidige vormingsstation vlotter te laten 
verlopen, investeert Infrabel in de uitbreiding van het vormingsstation.  Een plan-MER is 
opgemaakt. Vooraleer de stedenbouwkundige vergunning kan aangevraagd en verleend 
worden, moet na het plan-MER nog een project-MER worden opgesteld. 
 
Aanleg van een derde spoor tussen Dudzele en Brugge op spoorlijn 51A + derde en vierde 
spoor op de lijn 50A tussen Gent en Brugge :  De uitbreidingswerkzaamheden zijn al aan de 
gang sinds 1994 en worden gefaseerd voorgezet met 2018 als streefdatum. Eind mei 2009 is 
de spoorviaduct tussen de Leie en de Ringvaart in Gent in dienst gesteld.  
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Bocht ter Doest : Om de verbinding tussen de westelijke en oostelijke bundels te verzekeren, 
begonnen in maart 2010 de werkzaamheden voor de aanleg van de zogenaamde Bocht Ter 
Doest. Het project liep vertraging op omdat op last van de Vlaamse overheid het openbaar 
onderzoek moest overgedaan worden. 
 

3. De haven van Antwerpen 
 
De Liefkenshoekspoortunnel: De werkzaamheden voor de Liefkenshoekspoorverbinding 
gingen van start eind 2008. In januari 2010 gingen de boorwerken van de twee enkelsporige 
tunnels van start. In de initiële planning was de realisatie voorzien tegen november 2013.  
Deze timing is verschoven naar september 2014. 
 
Tweede spoortoegang: In maart 2010 
nam men in het kader van de globale 
besluitvorming over het Antwerpse 
mobiliteitsvraagstuk, de principiële 
beslissing om deze spoorlijn 
gebundeld aan te leggen met de 
oostelijke autowegverbinding A102. 
Zodoende is er nu duidelijkheid over 
een deel van het tracé, en wordt het 
studiedomein verengd tot het 
resterende deel, met onder meer de 
doortocht van Lier en de aansluiting op 
lijn 15. De oorspronkelijke timing van realisatie, dus vóór de beslissing om beide projecten te 
bundelen, was juli 2013. Maar gegeven het nieuwe kader waarbinnen het project vorm moet 
krijgen is nog geen timing te kleven op de realisatie ervan. 
 

4. De IJzeren Rijn 
 
Het dossier is momenteel voorwerp van overleg tussen België, Nederland en Duitsland. Er is 
geen concrete investeringsplanning mogelijk zolang er geen verdrag gesloten is tussen België, 
Nederland en Duitsland. Over de stand van zaken van deze onderhandelingen is geen 
informatie bekend.  
 

5. Het gewestelijk expresnet (GEN)  
 
De uitbreidingswerken voor het GEN zijn op heel wat plaatsen aan de gang. In 2009 gingen de 
werven ter hoogte van Genval op de spoorlijn 161 Brussel-Ottignies en ter hoogte van Dilbeek 
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en Ternat op de spoorlijn 50A Brussel-Gent van start. Ook in 2010 staan heel wat nieuwe 
werven op stapel. Het GEN krijgt zo stilaan vorm.  De vooropgestelde timing was 2016.  Deze 
zal niet gehaald worden omwille van een uitspraak van de Raad Van State die de Vlaamse 
Bouwvergunning vernietigde voor het verdubbelen van het aantal sporen op lijn 124 Nijvel-
Brussel. Hierdoor kan de volledige indienststelling van het GEN hoogstwaarschijnlijk pas 
tegen 2019 worden gerealiseerd, of 3 jaar later dan voorzien. De andere lijnen van het GEN 
zouden daardoor niet in het gedrang komen. Zo zijn er einde 2009 nog 2 nieuwe haltes voor 
het GEN geopend in het Brussels Gewest: Brussel-West en Simonis 
 

6. Uitbreiding capaciteit Brusselse Noord-Zuidverbinding 
 
Infrabel laat momenteel een studie uitvoeren die de mobiliteitsbehoeften in en buiten Brussel 
in kaart moet brengen een oplossing uit te werken voor de verzadiging van de Noord-
Zuidverbinding.  
 

7. Modernisering van stations en uitbouw stationsomgevingen  
 
De jongste jaren voert de NMBS-groep een inhaaloperatie uit. Hierbij pakt men niet enkel de 
spoorinfrastructuur aan, maar krijgt vaak ook de hele omgeving van het station een 
doorgedreven opknapbeurt. Het gaat hierbij veelal (maar niet altijd) om 
samenwerkingsprojecten tussen NMBS, De Vlaamse overheid, De Lijn en de gemeenten. De 
Enkele projecten in ontwikkeling :  
 
Brugge: In het voorjaar 2010 is de renovatie en aanpassing van het station Brugge 
gerealiseerd. Een groeiend aantal reizigers noodzaakten tot een grondige facelift. Het ging om 
grootschalige aanpassings- en vernieuwingswerken met o.m. een nieuwe en aangepaste 
onderdoorgang, aanpassing perrons, parkeermogelijkheden, fietsenstallingen en 
kantoorontwikkeling.  
 
Gent St. Pieters: In 2004 besloten de NMBS-groep, de stad Gent, de Vlaamse overheid en De 
Lijn tot een grondige heraanleg van het station, de stationsomgeving en de toegangswegen. 
Vanaf eind 2010 start de vernieuwing van sporen en perrons. De initiële planning 1998 - 
november 2016 moest worden verschoven naar december 2019 en zal dus later afgewerkt zijn 
dan voorzien.  
 
Leuven:  Dit project bestaat uit verschillende deelprojecten waaronder de heraanleg van de 
stationsomgeving, bouw van een bredere onderdoorgang, bouw van een nieuwe 
perronoverkapping en het moderniseren en renoveren van het bestaande stationsgebouw. De 
effectieve realisatie is voorzien tegen december 2010 
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Mechelen : Het project voor de modernisering van het station en de stationsbuurt is in 2008 
beslist en is een samenwerking tussen De Lijn, de NMBS-groep en de Vlaamse regering. De 
werkzaamheden kunnen tegen 2011 starten. De sporen moeten er in 2012 liggen, terwijl het 
hele project in 2018 moet voltooid zijn. Kostprijs: 320 miljoen euro. De Vlaamse Regering 
besliste om 96 miljoen euro vrij te maken.  
 

8. Investeringen in Veiligheid  
 
Om de veiligheid van de reizigers op ons net nog te versterken, heeft Infrabel in de loop van 
het jaar 2009 meer dan 600 seinen uitgerust met de technologie TBL1+, goed voor een 
dekking van 24% van het globale risico op het net. Dit treinbeïnvloedingssysteem moet bij het 
overschrijden van een rood sein of bij een te hoge snelheid van de trein een automatische 
noodstop veroorzaken. Dit is een tussentijdse stap die Infrabel heeft genomen, in afwachting 
van het Europese, interoperabele ETCS-systeem. Het ETCS-systeem is al geïmplementeerd 
op de hogesnelheidslijnen richting Nederland en Duitsland. Tegen 2013 zal ETCS op alle 
belangrijke goederenassen geïmplementeerd zijn. Per jaar investeert Infrabel 30 miljoen euro 
in de installatie van deze systemen.  
 
3 . 3 . 5  O p e n b a a r  v e r v o e r  –  D e  L i j n  

De mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn vormt de basis bij de optimalisatie van het openbaar 
vervoer. De Lijn legt concrete prioriteiten vast per provincie, in overleg met het 
maatschappelijk middenveld en op basis van een maatschappelijke en economische 
kosten/baten analyse. 
 
Realisaties en stand van zaken 2009 - 2010 
 
In 2009 realiseerde De Lijn een beperkt aantal infrastructuurprojecten (het gaat om puur 
infrastructuurprojecten, dus geen projecten in het kader van netmanagement of frequentie). De 
belangrijkste projecten verdeeld over de provincies zijn : 
 
Oost-Vlaanderen 
KOBRA-project Gent: In maart 2009 startte de heraanleg van de as Korenmarkt-Emile 
Braunplein. De Korenmarkt werd eerst aangepakt. In de loop van  2010 zal de heraanleg van 
de Korenmarkt afgewerkt zijn.  
 
Vlaams-Brabant 
Verdere uitvoering START-project: In 2009 startte De Lijn met de aanleg van busbanen op de 
Haachtsesteenweg (N21) tussen Kampenhout Sas en Steenokkerzeel opdat de START-
bussen over deze steenweg sneller en stipter op bestemming zouden geraken. 
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Antwerpen 
Verlenging tram 8 (aanleg vrije tram- en busbaan): De verlenging van tram 8 is het eerste 
afgewerkte tramproject van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Sinds mei 2009 spoort tram 8 
over de Dascottelei richting Silsburg. 
 
 
Limburg 
Sneltrams: Op 23 oktober 2009 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing tot 
definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spartacus: lijn Hasselt-

Maastricht tussen Diepenbeek en Bilzen.’ Met deze principiële vastlegging zette de Vlaamse 
Regering het licht op groen voor de aanleg van de sneltramlijn tussen Hasselt en Maastricht. 
De tweede sneltramlijn voor Limburg zit nog in een fase van trajectafweging. Ook voor 
sneltramlijn 3 van Hasselt naar Lommel loopt de fase van de trajectafweging. 
 
Doorstromingsmaatregelen : vrije busbanen 
De Beheersovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de VVM – De Lijn stelt 
dat jaarlijks 25 km vrije bus- of trambanen op gewestwegen worden aangelegd. We stellen 
vast dat er geen systematische opvolging is van de realisaties op het terrein van deze 
maatregelen voorzien in het Beheerscontract. 
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3 . 4 .  F i n an c i e r i ng  v a n  de  I n f r a s t r u c t uu r   

Het aandeel van het departement Mobiliteit en Openbare Werken in de totale begroting 
(beleidskredieten) is stelselmatig gestegen. Dit aandeel bedraagt ca. 11,5% in 2010 (exclusief 
middelen van het FFEU). 
 
3 . 4 . 1  B e g r o t i n g  2 0 1 0  e n  e e r s t e  b e g r o t i n g s c o n t r o l e  

De totale voorziene kredieten voor het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken bedragen 
in  2010 (voor begrotingscontrole),  2,4 miljard euro. Hiervan zijn ca. 932 miljoen euro bestemd 
voor investeringen en 1,5 miljard euro voor andere uitgaven. Daarbovenop komt 131,2 miljoen 
euro afkomstig van het FFEU25

 
 voor o.a. het wegwerken van de gevaarlijke punten.  

De eerste begrotingscontrole 2010 bracht enkele aanpassingen met zich mee :  
 
Voor het structureel onderhoud van de wegen voorziet het VIF26 25,2 miljoen euro extra aan 
beleidskredieten (8 miljoen bijkomende beleidskredieten27

 

 en 17,2 miljoen euro via 
herschikking die in 2010 niet aangewend zullen worden op andere begrotingsposten).  

Heroriëntatie van kredieten voor niet in 2010 aangewende beschikbaarheidvergoedingen (22,4 
miljoen euro) naar de exploitatiedotatie (10 miljoen euro) en de investeringsdotatie (7,7 
miljoen euro) van De Lijn. 
 
50 miljoen euro bijkomende betaalkredieten voor het VIF (geen beleidskredieten) voor de 
betaling van facturen als gevolg van een toename van de beleidskredieten voor o.a. het 
fietsbeleid en het structureel onderhoud van de wegen. Voor de waterwegen voorziet de 
begrotingscontrole 2010 hiervoor respectievelijk 10 miljoen euro en 5,1 miljoen euro extra 
betaalkredieten. 
 
3 . 4 . 2  W e g  

De beleidskredieten voor investeringen in de wegeninfrastructuur en het structureel onderhoud 
ervan zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen van bijna 170 miljoen euro in 2005 naar 326 
miljoen euro in 2010.   
                                                           
25 FFEU: Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsmiddelen 
26 VIF : Vlaams Infrastructuurfonds 
27 Van 60 miljoen euro aan vastleggingskredieten die bijkomend ingeschreven werden in de begroting 

2010. 
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Tabel 12: Investeringen en structureel onderhoud - MDU MH210 73.10  
GVK28 2005  (x1000) 2006 2007 2008 2009 

(3BC) 
2010 2010 

BC 
Totaal 169.785 209.192 257.935 290.373 330.903 300.949 326.161 
Waarvan 
structureel 
onderhoud 

    90.000 104.000  

overige 
investeringen 

    240.903 196.949  

Bron: begrotingsdocumenten 
 

De forse stijging van de middelen voor infrastructuurinvesteringen hebben zich op het terrein 
nog niet zichtbaar vertaald in aantal volledig afgewerkte missing links. De focus lijkt eerder te 
liggen op de noodzakelijke inhaalbeweging van de onderhoudsachterstand op het wegennet 
(zie verder). Bij de Begrotingscontrole 2010 is 25,2 miljoen extra krediet ingeschreven, 
hoofdzakelijk voor het structureel onderhoud. De vraag rijst of de ambitie voor realisatie van 
de missing links (niet alleen de 6 PPS-projecten) niet in het gedrang komt. 
 
3 . 4 . 3  B i n n e n v a a r t  

Het Masterplan Binnenvaart 2014 bevat de vereiste investeringen voor onderhoud en 
infrastructuur.  Onderstaande tabel geeft de geactualiseerde vereiste investeringen, alsook de 
reële uitgaven 2009 en de vastleggingen 2010. 

Tabel 13: Investeringsbudgetten waterwegen 
Miljoen € 2009 2010 
 Reële uitgaven Programma 2010 
Recurrente projecten: onderhoud en baggeren 59,11 60,6 
Specifieke infrastructurele projecten (15) 62,59 67,11 
Totaal  121,7 127,71 
Bron: Toelichting Infrastructuurbeheerders binnenvaart in MORA. 2010 
 
De kredieten voor de binnenvaartinfrastructuur en onderhoud ervan zijn de laatste jaren fors 
gestegen. Op het programma 2010 is 127,7 miljoen euro voorzien voor infrastructurele 
projecten en onderhoud. Om alle projecten van het meerjarenprogramma van het Masterplan 
2014 te realiseren zijn er evenwel substantiële extra middelen nodig. Ook om de 
onderhoudsachterstand weg te werken zullen extra middelen noodzakelijk zijn.   

                                                           
28 GVK = Vastleggingskredieten. Het gaat om het maximum beschikbaar krediet om verbintenissen aan 

te gaan en om betalingen te doen. 
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3 . 4 . 4  S p o o r   

De financiering 2009 van de investeringen gebeurt vanuit verschillende bronnen : 
 

• Overheidsdotatie: 1.187,0 miljoen euro 
• HST-inbreng: 41,8 miljoen euro 
• Europese Unie: 7,6 miljoen euro 
• GEN-fonds: 194,1 miljoen 
• Eigen fondsen: 61,4 miljoen euro 
• PPS: 34,5 miljoen euro 

 
In 2009 zijn volgende investeringen gerealiseerd : 
 

• HST-project (zonder rollend materieel): 107,6 miljoen euro 
• Capaciteitsbehoud: 576,3 miljoen euro 
• Capaciteitsuitbreiding: 132,5 miljoen euro 
• Productiemiddelen: 106,9 miljoen euro 
• GEN-project: 200,2 miljoen euro 
• ICT: 225,3 miljoen euro 
• Stations en parkings: 177,6 miljoen euro 

 
Co- en prefinanciering van spoorprojecten  
 
Het Vlaams Gewest heeft er zich toe verbonden om via het principe van co- en 
prefinanciering, een aantal spoorprojecten mee te ondersteunen. Op deze manier beoogde het 
Vlaams Gewest de versnelde uitvoering van enkele – voor Vlaanderen – strategische 
projecten. Volgende contracten werden in dit kader afgesloten: 
 

• De intentieverklaring met betrekking tot de herindienststelling van de spoorlijn 20 – 
Hasselt-Maastricht op het baanvak tussen Lanaken (België) en Maastricht 
(Nederland) ten behoeve van de organisatie van goederenvervoer, d.d. 10 mei 2004; 
 

Op basis van de toen opgestelde raming, is 1.486.993 euro vastgelegd in 2004. Het project 
heeft vertraging opgelopen, en op basis van de huidige ramingen zal een bijkomend bedrag 
van 207.879 € moeten vastgelegd worden. De betalingen, voor een totaalbedrag van 
1.618.533 € zullen in 2010 moeten gebeuren. 
 

• Het contract betreffende de prefinanciering van de te realiseren 
spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge, d.d. 5 december 2006; 



Mobiliteitsverslag 2010 46 

 
Alle bedragen die tot en met 2011 betaald moeten worden, werden reeds vastgelegd in 2007. 
Op de vooropgestelde betalingsdata tot en met 2009 is steeds aan de contractuele 
verplichtingen voldaan. De volgende betaling moet gebeuren op 30 september 2010 (2,7 
miljoen euro). 
 

• De overeenkomst van co-financiering betreffende de Liefkenshoekspoorverbinding in 
de haven van Antwerpen, d.d. 20 december 2007; 
 

De overeenkomst bepaalt dat het Vlaams Gewest een totaal bedrag van 107.000.000 euro 
betaalt, gespreid over 5 schijven. De eerste drie schijven (7 miljoen euro in 2007, 16 miljoen 
euro in 2008 en 24 miljoen euro in 2009) zijn reeds vastgelegd en betaald. In 2010 moet de 4e 
schijf vastgelegd en betaald worden, voor een bedrag van 32 miljoen euro. 
 

• De overeenkomst bij de samenwerkingsovereenkomst van 9 mei 2008, Mechelen 
Stationsomgeving, betreffende de financiering van de wegenisinfrastructuur, d.d. 19 
december 2008. 

 
Met deze overeenkomst is het Vlaams Gewest het engagement aangegaan om, met het oog 
op de herontwikkeling van de stationsomgeving en de herinrichting van de openbare ruimte te 
Mechelen, een deel van de kosten van dit project te vergoeden. De aangegane engagementen 
in de samenwerkingsovereenkomst van 9 mei 2008 zijn verder uitgewerkt in een 
overeenkomst betreffende de financiering van de wegenisinfrastructuur. Deze overeenkomst 
bepaalt dat het Vlaams Gewest jaarlijks, uiterlijk op 30 september, een investeringssubsidie 
van 10 miljoen euro betaalt aan NMBS Holding, en dit gedurende 12 jaar. 
 
Onderstaande tabel geeft de vastgelegde kredieten voor de co- en prefinanciering vanuit het 
Vlaams Gewest voor spoorprojecten.  De Vlaamse regering verhoogde bij de 
begrotingscontrole 2010 de middelen aanzienlijk. 
 
Tabel 14: Co-en pré-financiering door het Vlaams gewest van werken uitgevoerd door de NMBS-
groep en de kosten verbonden aan specifieke studies  
(x 1000€) 2008 3de BC 2009 2010 BC 2010 Verschil 

2010 - BC 
GVK 26.000 34.167 26.167 42.208 +16.041 
GOK 26.610 36.282 26.000 56.400 +30.400 
Bron: Begrotingscontrole 2010 
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3 . 4 . 5  O p e n b a a r  v e r v o e r  –  V V M - D e  L i j n  

Vanuit de algemene middelen van de Vlaamse begroting (initiële begroting 2010) wordt aan 
De Lijn in 2010 een exploitatietoelage toegekend van 799,6 miljoen euro.  De 
exploitatietoelage verminderde met 37,8 miljoen (4,52%) ten aanzien van 2009.  Bovendien 
legde men eind 2009 reeds een recurrente besparing op van meer dan 5 miljoen euro, wordt 
een nulindexering toegepast op apparaatskredieten en wordt de endogene groei vanaf 2010 
niet meer gecompenseerd..  
 
De MORA heeft geen duidelijk zicht op welke wijze de besparingen zullen worden 
doorgevoerd. 
 
Bij de begrotingscontrole 2010 stijgt de exploitatievergoeding aan De Lijn met 22 miljoen 
euro.  Verklaring hiervoor zijn de evolutie van de brandstofprijzen en de prijsherziening van de 
exploitanten en van het leerlingenvervoer.   
 
Daarnaast krijgt De Lijn eenmalig 10 miljoen euro extra binnen de exploitatiedotatie ten 
gevolge van de studie-, planning-, overleg-, communicatie-  en implementatieperiode in 2010 
van de exploitatieprojecten in uitvoering van het besparingsplan.  De besparingsdoelstellingen 
voor 2010  (50 miljoen euro) zullen recurrent worden gehaald mits een éénmalige overbugging 
in 2010 van 10 miljoen euro. 
 
Naast de exploitatietoelage voorziet de begroting ook middelen voor investeringen. Voor 2010 
voorziet de middelenbegroting ca. 174 miljoen euro voor uitgaven die op één of andere wijze 
gericht zijn op investeringen voor gemeenschappelijk vervoer (114,69 miljoen voor 
investeringen algemeen, 13,10 miljoen aan de BAM, 12,68 miljoen voor stationsomgevingen, 
11,88 miljoen voor aanschaf trams i.h.k.v. het Masterplan en 22,36 miljoen 
beschikbaarheidsvergoedingen).  De middelen vanuit het VIF voor investeringen aan De Lijn 
bedragen voor 2010, 20,7 miljoen euro.   
 
Uitbouw van stationsomgevingen 
 
Tijdens de vorige legislatuur keurde de Vlaamse Regering de oprichting van het IVA Fonds 
Stationsomgevingen goed. Dit fonds heeft als opdracht middelen vrij te maken voor de 
financiering van onthaalinfrastructuur voor De Lijn en haar reizigers bij de heraanleg van een 
stationsomgeving. Voor het jaar 2010 is een budget van 12.685.000 euro voorzien (t.o.v. 10, 3 
miljoen in 2009). 
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3 . 4 . 6  F i e t s  

De introductie van een geïntegreerd fietsinvesteringsprogramma voor 2010 resulteerde in een 
bundeling van alle middelen die de verschillende diensten investeren in fietspaden, zodat een 
gecoördineerde aanpak mogelijk wordt.  
 
De ‘Fietspot’ omvat een bundeling van de middelen uit de verschillende diensten, zodat het 
integrale fietsinvesteringsprogramma op een efficiënte en gecoördineerde wijze kan 
gerealiseerd worden. De Fietspot 2010 bedraagt 100 miljoen euro.  Het budget van AWV voor 
fietsinvesteringen bedraagt ca. 30 miljoen euro. Het budget voor subsidies voor 
fietsinvesteringen met inbegrip van de modules van de mobiliteitsconvenant (modules 6, 13, ..) 
en het Fietsfonds bedraagt ongeveer 50 miljoen euro. Ongeveer 20 miljoen euro is voor 
rekening van de waterwegbeheerders en De Lijn. 
 
Fietsfonds 
 
De Vlaamse overheid en de provincies hebben in september 2006 een Fietsfonds opgericht. 
Via dit fonds stelt de Vlaamse overheid sinds 2006 jaarlijks 10 miljoen euro ter beschikking 
voor de aanleg van nieuwe fiets-voorzieningen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroute-
netwerk.  
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3 . 5 .  O n d e r h ou d  v a n  d e  i n f r a s t r u c t uu r   

3 . 5 . 1  W e g  

De weginfrastructuur kampt nog steeds een belangrijke onderhoudsachterstand, ondanks de 
verhoging van de onderhoudsmiddelen sinds enkele jaren (vanaf medio 2004). Er blijft nog 
een lange weg af te leggen die zware inspanningen vergt. De Beleidsnota Mobiliteit en 
Openbare Werken kondigt voor deze legislatuur extra inspanningen aan om deze achterstand 
weg te werken. 
 
Stand van zaken  
 
Het recentste rapport over de toestand van het wegennet van december 2009 stelt globaal 
gezien een lichte verbetering van de toestand van de autosnelwegen vast, maar de 
gewestwegen kenden een achteruitgang. Er zijn sterke verschillen tussen de provincies. Oost-
Vlaanderen en ook Antwerpen scoren beduidend slechter dan de andere provincies. Andere 
vaststellingen uit het rapport :  
 

• 10,6 % percent van de Vlaamse autosnelwegen krijgt onvoldoende (en vraagt om 
onmiddellijke ingrepen) en 9,5 % krijgt de beoordeling gebrekkig (moet binnen de drie 
jaar aangepakt worden). Dit is 1/5de van het autosnelwegennet. Bij de gewestwegen is 
de toestand nog slechter: 16,9% scoort onvoldoende en 12,7% gebrekkig.  

 
• Slechts 40 percent van alle snelwegen is in goede staat. De rest is soms 

onderverdeeld in slecht, zeer slecht en voldoende (volgens de oude indeling) of 
onvoldoende, gebrekkig of behoorlijk (volgens de nieuwe indeling). Van de 
gewestwegen is slechts 18 percent in goede staat.   
 

Aan totaal budget per jaar is er samengeteld 132 miljoen euro (structureel onderhoud) nodig 
om de beleidsdoelstelling waar te maken.  
 
Verhoogde inspanningen blijven noodzakelijk 
 
De laatste jaren wordt effectief werk gemaakt van het wegenonderhoud. Het aandeel van het 
structureel onderhoud binnen de globale investeringsportefeuille is geëvolueerd van 19% in 
2004, tot 34,5 percent voor het programmavoorstel van 2010. Om de doelstellingen uit de 
beleidsnota waar te maken, zijn echter ingrijpende maatregelen nodig. De Vlaamse minister 
van Mobiliteit en Openbare werken streeft ernaar om alle snelwegen tegen 2015 en alle 
gewestwegen tegen 2020 in een goede staat te krijgen.  
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Het voorziene budget voor structureel onderhoud in 2010 bedraagt 104 miljoen euro (ten 
opzichte van 90 miljoen in 2009), 58 miljoen voor snelwegen en 56 miljoen euro voor 
gewestwegen. Daarbovenop is binnen het investeringsprogramma een extra compensatie 
doorgevoerd van 11,5 miljoen euro voor het herstellen van de dringende winterschade (vullen 
van putten of leggen van nieuwe toplaag over een korte afstand). Voor de realisatie van de 
genoemde doelstellingen zullen echter bijkomende inspanningen noodzakelijk zijn. 
 
Volgens de administratie is jaarlijks 53 miljoen euro extra nodig (bovenop de nu voorziene 104 
miljoen euro) om de achterstand op de autosnelwegen weg te werken. In de periode daarna, 
van 2015 tot 2020 wordt een gemiddeld extra budget van 56 miljoen euro nodig geacht.  Het 
gaat hier dus om structurele verhogingen. Rekening houdend met de compensatie van 11,5 
miljoen euro gaat  het voor 2010 om een ca. 40 miljoen extra benodigde middelen.  
 
In een Actualiteitsmotie d.d. 10 februari 2010 vraagt het Vlaams Parlement de Vlaamse 
Regering om de structurele onderhoudsinspanningen voor het wegennet verder te verhogen 
en zo de opgelopen achterstand weg te werken en om bij deze inhaalbeweging voorrang te 
verlenen aan de onderhoudsachterstand op de hoofdwegen. 
 
Wat met de gevolgen van de uitzonderlijke winterschade? De winterschade aan de Vlaamse 
gewest- en autosnelwegen is in 2009-2010 groter dan andere jaren. De kostprijs voor het 
herstellen van de schade aan de Vlaamse gewest- en autosnelwegen door het extreme 
winterweer bedraagt ca. 88,4 miljoen euro. Dat is het vijfvoudige van de winter 2008-2009, 
met 17 miljoen euro winterschade. Voor de meest dringende ingrepen is zoals hoger vermeld 
bijna 12 miljoen euro gereserveerd. Voor ongeveer 51 miljoen euro zijn er projecten voor 
structureel onderhoud aanbesteed in 2010. 25,6 miljoen euro is nodig voor het herstellen van 
winterschade die niet op het programma voor 2010 staan. Bij de begrotingscontrole is 
daarvoor 25 miljoen euro extra vrijgemaakt. 
 
3 . 5 . 2  B i n n e n v a a r t  

Ook het waterwegennetwerk kampt met onderhoudsachterstand. Voor onderhoud van de 
infrastructuur en baggerwerken stelt het Masterplan Binnenvaart tussen 2009 en 2014 in totaal 
810 miljoen euro voor. 
 
Onderhoud  
 
Het Masterplan 2014 acht voor het onderhoud van de waterweginfrastructuur jaarlijks een 
krediet van 100 miljoen euro tussen 2009 en 2014 noodzakelijk.  Dit is een verdubbeling van 
de huidige kredieten. In 2007 voorzag men voor gewoon onderhoud 50 miljoen euro en voor 
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buitengewoon onderhoud ca. 20 miljoen euro. Met de voorgestelde kredieten uit het 
Masterplan is volgens de waterwegbeheerders het wegwerken van de opgelopen achterstand 
in de onderhoudswerkzaamheden mogelijk. 
 
Voor de periode 2009 – 2014 is momenteel 420 miljoen euro voorzien als gevolg van 
beleidsbeslissingen of in uitvoering van het investeringsprogramma.  Om het Masterplan uit te 
voeren zou nog voor 180 miljoen euro moeten beslist worden.   
 
Baggerwerken 
 
Om de scheepvaart te kunnen blijven garanderen, moeten regelmatig baggerwerken 
uitgevoerd worden. Op sommige waterwegen, in het bijzonder de kleinere, is er op dit vlak een 
historische achterstand. In 2009 noteert men 1 miljoen m³ achterstand op het vlak van 
onderhoudsbaggerwerken + een jaarlijkse aangroei van 1 miljoen m³. De geraamde jaarlijkse 
behoeften qua onderhoudsbaggerwerken bedragen 75 miljoen euro. Een extra inspanning is 
dus nodig.  
 
Het Masterplan Binnenvaart stelt een jaarlijks krediet van 35 miljoen euro voor (in de 
veronderstelling dat oude putten kunnen dienen voor het bergen van vrijgekomen 
baggerspecie). Voor de periode 2009 – 2014 is momenteel 210 miljoen euro voorzien als 
gevolg van beleidsbeslissingen of in uitvoering van het investeringsprogramma. 
 
3 . 5 . 3  S p o o r  

Infrabel geeft aan dat hij de spoorinfrastructuur op regelmatige basis onderhoudt volgens 
vooraf bepaalde criteria en ritmes. Het beheerscontract garandeert dat binnen het 
investeringsbudget elk jaar een voldoende budget gereserveerd is om dat onderhoud uit te 
voeren. Er zijn volgens de maatschappij geen specifieke situaties van structureel achterstallig 
onderhoud. De MORA neemt hiervan akte. 
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3 . 5 . 4  F i e t s  

In 2008 is het eerste fietspadenrapport opgemaakt. Uit de inspectie bleek dat ongeveer 11% 
(718 km) van deze fietspaden een onvoldoende hebben gekregen en dus in slechte tot zeer 
slechte staat waren. In 2009 is het tweede fietspadenrapport opgemaakt. Uit de cijfers blijkt 
dat de staat van de fietspaden langs Vlaamse gewestwegen tussen 2007 en 2009 licht is 
verbeterd. 9,5% op het totaal aantal gecontroleerde kilometer in 2009 scoort onvoldoende of 
slecht.  In 2007 was dit 11,5%.   
Tabel 15: Resultaten fietspadeninspectie 2007 en 2009 

Aantal kilometer geïnspecteerde fietspaden 2009 vs 2007 

 totaal voldoende of beter onvoldoende 
 2009 2009 2007 2009 2007 
Totaal  7167,9 6482,6 90,44% 88,49% 685,3 9,56% 11,51% 
Bron : Fietspadenrapport 2010. 
 
Het aandeel fietspaden dat voldoet sinds 2007 is evenwel licht toegenomen, maar er zijn 
duidelijke verschillen per provincie. Het comfort van de fietspaden in Antwerpen, Limburg en 
West-Vlaanderen is er op vooruit gegaan. West-Vlaanderen telt wel nog het grootste aandeel 
slechte fietspaden (14,6 procent). Oost-Vlaanderen is status-quo gebleven. Belangrijke 
vaststelling is dat de fietspaden in Vlaams-Brabant in 2009 slechter scoren dan in 2007. Hier  
stijgt het aantal oncomfortabele fietspaden van 10,7 procent naar 13,6 procent.  
 

Mobiliteitsconvenant module 6   -   Stand van zaken 
 
Via een module 6 van het mobiliteitsconvenant kan elke lokale overheid met een 
moederconvenant een deel van de onderhoudstaken op gewestwegen op zich nemen in ruil 
voor een financiële vergoeding. In 2009 hebben 7 gemeenten een lopende overeenkomst 
“module 6” met het Vlaamse Gewest afgesloten.  
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3 . 6 .  E v o l u t i e  v an  h e t  ve r k e e r  e n  d e  co n ge s t i e  

3 . 6 . 1  V o e r t u i g k i l o m e t e r s  e n  r e i z i g e r s k i l o m e t e r s   

De Verkeerstellingen 2008 (gepubliceerd in april 2010) van de Federale Overheidsdienst 
Mobiliteit en Vervoer ramen het aantal reizigerskilometers en voertuigkilometers per gewest.  
De data lopen tot en met 2008.  Op basis van deze data krijgen we een beeld van de evolutie 
van het wegverkeer in Vlaanderen in de afgelopen jaren (2004 – 2009). 
 
3 . 6 . 2  E v o l u t i e  v o e r t u i g k i l o m e t e r s  

Tussen 2004 en 2007 steeg het totaal aantal voertuigkilometers op het Vlaamse wegennet van 
54,36 miljard naar 56,63 miljard.  In 2007 stopt deze groei en wordt een daling ingezet. 
Tussen 2007 en 2008 daalde het aantal voertuigkilometers met 1,27%.  
 
Figuur 6: Evolutie voertuigkilometers Vlaams wegennet (miljard/jaar) 

 
Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer 
 
Deze evolutie manifesteert zich op zowel op de autosnelwegen als op de andere genummerde 
wegen (gewestwegen) en de gemeentewegen.  De daling tussen 2007 en 2008 is het meest 
uitgesproken op de andere genummerde wegen, namelijk –2,18%. Op de autosnelwegen 
noteert men ook een daling maar deze is minder manifest, namelijk -0,86%, evenals op de 
gemeentewegen ( -0,40%). 
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Tabel 16: Voertuigkilometers in Vlaanderen in miljard/jaar 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Autosnelwegen 20,27 20,46 21,27 22,05 21,86 
Andere genummerde wegen 21,79 21,74 21,78 22,01 21,53 
Gemeentewegen 12,3 12,34 12,42 12,57 12,52 
Totaal  54,36 54,54 55,47 56,63 55,91 
Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer 
 
3 . 6 . 3  E v o l u t i e  r e i z i g e r s k i l o m e t e r s  
De evolutie van het aantal reizigerskilometers vertoont dezelfde curve als deze van het aantal 
voertuigkilometers. Tussen 2004 en 2007 stijgt het aantal reizigerskilometers op het totale 
wegennet in Vlaanderen van 61,82 miljard naar 63,34 miljard. Tussen 2007 en 2008 daalt het 
verkeer met 1,14%.   
 
Figuur 7: Evolutie reizigerskilometers Vlaams wegennet (in miljard/jaar)  

 
 
Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer 
 
Ook hier is de daling het meest uitgesproken op de gewestwegen (-2,28%).  Op de 
autosnelwegen was er van een expliciete daling nauwelijks sprake (-0,13%). Op de 
gemeentewegen bedroeg de daling -0,78%.  
  

60,5

61

61,5

62

62,5

63

63,5

2004 2005 2006 2007 2008



Mobiliteitsverslag 2010 55 

Tabel 17: Reizigerskilometers in Vlaanderen in miljard/jaar (personenwagens + motoren) 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Autosnelwegen 22,29 22,4 23,13 23,89 23,86 
Andere genummerde wegen 25,51 25,3 25,19 25,41 24,83 
Gemeentewegen 14,02 14 13,96 14,04 13,93 
Totaal  61,82 61,7 62,28 63,34 62,62 
Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer 
 
3 . 6 . 4  E v o l u t i e  v a n  d e  f i l e s  

Om een zicht te hebben op de fileproblematiek op het Vlaams wegennet berekent het Vlaams 
Verkeerscentrum onder meer de filezwaarte en de voertuigverliesuren en wordt op basis van 
de verkeersintensiteiten een beeld geschetst van de structurele files in zowel ochtend- als 
avondspits.  
 
PACT 2020 formuleert de doelstelling om te komen tot minder dan 5% verliesuren op het 
totaal aantal gereden voertuiguren op de hoofdwegen. 
 

3.6.4.1 Evolutie van de voertuigverliesuren  
In 2009 stonden de automobilisten bijna 4 miljoen uren in de file op het Vlaamse 
hoofdwegennet.  Ten opzichte van 2005 is dit een daling van 7%.  Tussen 2005 en 2007 
kenden de verliesuren een stijgend verloop (van 4,3 naar 5,4 miljoen verliesuren).  Vanaf 2008 
zet zich een dalende trend in die zich in 2009 verder doorzet (3,97 miljoen verliesuren). 
 
In 2005 noteerde men 4,6 % verliesuren t.o.v. het totaal gereden voertuiguren.  In 2009 zijn 
net 5% van de gereden uren, verliesuren.  Dit benadert de doelstelling van PACT 2020.  Voor 
de regio Brussel geldt dit duidelijk niet. In de Brusselse regio zijn immers 9,2% van de gereden 
uren als verliesuren te beschouwen. 
 
Aangezien het meetnet momenteel nog niet voldoende dekkend is – tijdens de werken aan de 
Antwerpse Ring werden de meetposten op die locatie verwijderd waardoor ze niet zijn 
opgenomen in de statistieken –  moeten we de gegevens over voertuigverliesuren relativeren 
en nuanceren. Aangezien de data voor de Antwerpse Ring – een zeer filegevoelige locatie – 
ontbreken, zijn de gegevens over de verliesuren zo goed als zeker een onderschatting.  
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Figuur 8: Evolutie van het percentage voertuigverliesuren t.o.v. het totaal gereden uren 

 
Bron: SVR op basis van Verkeerscentrum Vlaanderen  

3.6.4.2 Evolutie van de filezwaarte 
Een andere indicator om de congestieproblematiek te duiden is de filezwaarte. De filezwaarte 
is het product van de filelengte en de fileduur op ieder tijdstip en wordt uitgedrukt in kilometer 
uur29

 
.   

In de periode januari 2007 – december 2009 kent de filezwaarte in Vlaanderen een wisselend 
verloop. Tussen begin 2007 en midden 2008 stijgt de filezwaarte ononderbroken (van 176 
kilometeruren per dag in januari 2007 tot 223 kilometeruren in juni 2008). Vanaf midden 2008 
echter buigt deze stijging om en zet zich een daling in van de filezwaarte. Vanaf begin 2009  
neemt de filezwaarte echter opnieuw toe, met een voorlopig hoogtepunt van 224 kilometeruren 
file per dag in december 2009.  
 
 

                                                           
29 De filezwaarte kan toenemen doordat de file langer duurt, de file langer wordt of door een combinatie 

van beiden. De filezwaarte houdt geen rekening met de snelheid van het verkeer tijdens de file of 
met het aantal betrokken voertuigen. 
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Figuur 9: Evolutie van de Filezwaarte (in kilometeruren per dag) 

 
Bron: SVR op basis van Vlaams Verkeerscentrum 
De filezwaarte vertoont in 2007 en begin 2008 een sterk stijgende trend, zowel voor de regio 
Antwerpen als de regio Brussel en daardoor ook in gans Vlaanderen. Deze stijging is 
aanzienlijker voor de regio Antwerpen dan voor de regio Brussel.  Hierdoor is de filezwaarte 
voor de regio Antwerpen groter geworden dan voor de regio Brussel.  In 2006 was dit nog 
omgekeerd.   
 
In de loop van 2008 treedt echter een trendbreuk op en wordt de stijgende trend gestopt. Voor 
de regio Brussel is dit vanaf mei 2008, voor de regio Antwerpen vanaf september 2008. In de 
periode nadien is de trend zelfs negatief. De grootste daling doet zich voor in de regio 
Antwerpen in het najaar van 2008.  
 
Volgens het studierapport “Evolutie files hoofdwegennet 2006 – medio 2009” van het 
Verkeerscentrum Vlaanderen is dit waarschijnlijk een gevolg van de economische crisis. De 
oorzaak voor het feit dat het effect groter is in de Antwerpse regio is volgens het 
Verkeerscentrum de grotere impact van de economische crisis voor het vrachttransport. 
Vrachtwagens zijn veel nadrukkelijker aanwezig op het hoofdwegennet in de regio Antwerpen 
dan in de regio Brussel waardoor een afname van het aantal vrachtwagens door de crisis hier 
bijgevolg meer impact heeft. 
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3 . 6 . 5  L o c a l i s a t i e  v a n  d e  f i l e s   

Het Verkeerscentrum Vlaanderen maakt op basis van de waarnemingen van de 
verkeersoperatoren een overzicht van de wegvakken op het hoofdwegennet waar de 
structurele files zich situeren, zowel voor ochtend- als voor avondspits. Onderstaande kaarten 
geven voor 2009, voor ochtendspits en avondspits, de wegsegmenten waar het verkeer 
vertraagd tot sterk vertraagd verloopt, alsook wordt aangegeven welke zones in 2009 
bijkomend ten opzichte van de situatie in 2008 te kampen hebben met structurele congestie 
(gele markering). 
 
Kaart 4: Structurele files ochtendspits 

Bron: Verkeerscentrum Vlaanderen 
 
De nieuwe knelpunten in de ochtendspits situeren zich vooral op de E40 tussen Merelbeke en 
Wetteren, de E34 tussen Zoersel en Ranst, de E314 tussen Holsbeek en Tielt Winge, de E40 
ter hoogte van Leuven en op de R0 tussen Ruisbroek en Halle.   
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Kaart 5: Structurele files avondspits 

 
Bron: Verkeerscentrum Vlaanderen 
De avondspits kent duidelijk minder knelpunten met traag tot sterk vertraagd verkeer. Toch 
zijn ook hier in 2009 t.o.v. 2008 een aantal bijkomende zones die te kampen hebben met 
structurele congestie: vooral op de E19 tussen St-Job-in-‘t-Goor en Antwerpen Noord, de E40 
tussen Wetteren en Merelbeke, en op de R0. 
 
3 . 7 .  C o n c l u s i e  

Wat het beleidsproces betreft stond in de afgelopen maanden het thema van de verbetering en 
versnelling van het beleidsproces voor infrastructuurinvesteringen hoog op de politieke 
agenda. Er was een resolutie van het Vlaams Parlement, voorstellen van de Commissie Berx 
alsook  aanbevelingen en adviezen van verschillende strategische adviesraden (MORA, 
SERV, SARO). Vooralsnog hebben deze initiatieven alleen geleid tot de oprichting van een 
Taskforce die een plan van aanpak moet voorleggen. Het plan van aanpak is tot op heden nog 
niet beschikbaar. Wél zijn vanuit de Taskforce een zestal thematische werkgroepen opgericht 
die op korte termijn  concrete voorstellen moeten uitwerken. De MORA wenst er uitdrukkelijk 
op aan te dringen dat bij de uitwerking van voorstellen voldoende rekening wordt gehouden 
met de nood aan transparantie, sociaaleconomische onderbouwing en draagvlak. Het is 
daarbij essentieel  dat de rol van de SAR’s in het proces erkend en bewaakt wordt.  
Voor de intelligente aansturing van het verkeer zet de Vlaamse overheid momenteel vooral in 
op het plaatsen van hardware. Medio 2010 kan nog maar een klein gedeelte van het wegennet 
via DVM worden aangestuurd. De hardware zoals dynamische signalisatieborden is absoluut 
noodzakelijk, maar dynamisch verkeersmanagement is meer dan dat. Het moet de bedoeling 
zijn om via DVM verkeersstromen op een intelligente en geïntegreerde manier aan te sturen 
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met het oog op een betere capaciteitsbenutting, een grotere verkeersveiligheid en 
leefbaarheid en een wisselwerking tussen de verschillende vervoersmodi. Op het terrein 
stellen we op dit vlak in de voorbije periode weinig concrete realisaties vast, tenzij onder de 
vorm van enkele proefprojecten. Van een integrale benadering of netwerkaanpak met 
afstemming tussen hoofd- en onderliggend wegennet en met de andere vervoersmodi is nog 
geen sprake. In 2009 waren er nog steeds grote hiaten in het meetnet op strategisch 
belangrijke locaties (Ring Antwerpen), waardoor geen adequate data van bijv. 
voertuigverliesuren mogelijk zijn.   Tegen eind 2010 moet de installatie van de tellussen overal 
op het Vlaamse hoofdwegennet gerealiseerd zijn (Van het totale kostenplaatje van 13,5 
miljoen euro is in 2009 6 miljoen euro geïnvesteerd. 7,5 miljoen euro is ingeschreven in de 
begroting voor 2010 om het project rond te krijgen)  
 
Voor de wegeninfrastructuur zien we dat ondanks een aanzienlijke toename van de middelen 
voor infrastructuurinvesteringen in de laatste jaren, de verwezenlijkingen op het terrein beperkt 
zijn. Het oorspronkelijke ambitieniveau voor de realisatie van de missing links zoals 
vastgelegd in het Mobiliteitsplan 
lijkt niet gehaald te worden. Veel 
van de projecten zitten in de 
voorbereidingsfase, maar van de 
27 vastgelegde missing links zijn 
er momenteel slechts 2 effectief 
gerealiseerd. De aanbeveling van 
de MORA om tegen het einde 
van de legislatuur 2/3de van de 
missing links af te werken kan 
gezien de stand van zaken van 
de projecten onmogelijk worden 
gerealiseerd. Van de 6 
prioriteiten zoals vastgelegd in het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 is er maar 1 echt in 
uitvoering. Voor verschillende van deze prioritaire projecten stellen we vertragingen vast ten 
opzichte van de streefbeelden midden 2009. De nulmeting 2010 van de kernindicatoren van 
PACT 2020 (van januari 2010) concludeert dat de aangekondigde plannen voor aanleg en 
aanpassing van infrastructuur nog onvoldoende gerealiseerd zijn om meetbaar (positieve) 
effecten te kunnen hebben op de verkeersafwikkeling. Van het wegwerken van de 800 
gevaarlijke punten maakt de overheid geleidelijk werk. Gegeven de vaststelling dat op dit 
ogenblik ca. 55% van de punten effectief gerealiseerd zijn (t.o.v. 48% begin 2009), lijkt de 
doelstelling om tegen eind 2010 65% van de gevaarlijke punten volledig uit te voeren eerder 
onrealistisch.  
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Wat de fietsinfrastructuur betreft zet de Vlaamse Regering met het geïntegreerd 
investeringsprogramma een eerste stap in een globale en efficiëntere aanpak voor 
investeringen in fietsinfrastructuur. De MORA beschouwt deze aanpak als een basis die 
verdere evaluatie van het fietsbeleid en de investeringsinspanningen op het terrein mogelijk 
moet maken.  
 
Voor de binnenvaartinfrastructuur vormt het Masterplan 2014 de leidraad voor het 
investeringsbeleid. Van de 15 grote infrastructuurprojecten die volgens de 
waterwegbeheerders noodzakelijk zijn, zijn er in 2009 twee effectief gerealiseerd. Voor 
ongeveer de helft van de voorgestelde projecten is nog geen politieke beslissing genomen. 
Zes projecten bevinden zich momenteel in de uitvoeringsfase. Het gaat om projecten die ook 
in het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen als missing links zijn opgenomen.   
De realisatie van de missing links voor de waterwegen vergen grote investeringsinspanningen. 
Een mogelijk knelpunt is de financiering en derhalve ook de timing van sommige projecten. 
Tegelijk stelt de MORA vast dat de transparantie ontbreekt over hoe de projecten precies 
geselecteerd worden, hoe de prioritering wordt bepaald, wie de prioriteiten bepaalt en hoe de 
projecten kaderen binnen een multimodale visie. Daarenboven is het voor de MORA ook 
onduidelijk op welke manier projecten van dergelijke omvang getoetst worden aan het 
maatschappelijk draagvlak of voorwerp zijn van voorafgaand maatschappelijk debat.  
 
Voor de spoorinfrastructuur maakte de NMBS-groep in 2009-2010 werk van diverse 
spoorprojecten. Sommige zijn op kruissnelheid. Hoewel in 2009 geen noemenswaardige extra 
vertraging opgetreden is bij de grote werven die in Vlaanderen bezig zijn, is voor verschillende 
projecten de initiële timing bijgewerkt. Vooral de volledige realisatie van het GEN riskeert 
opnieuw grote vertraging (met 3 jaar) op te lopen. Maar ook over de realisatietiming van de 
IJzeren Rijn of de tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen is nog geen duidelijkheid. 
 
Wat de congestieproblematiek betreft blijft de zwaarte van de files globaal gezien stijgen 
(uitgezonderd een neerwaartse knik tussen 2008 en 2009 die men toerekent aan de gevolgen 
van de economische crisis). Met 5% verliesuren op het Vlaamse wegennet lijken we de 
doelstelling van PACT 2020 voorzichtig te benaderen, maar dit cijfer moeten we relativeren 
aangezien het meetnet niet volledig is (geen gegevens over de Ring Antwerpen). Het gaat hier 
om een onderschatting van de werkelijke toestand. Er is in 2009 ook een toename van het 
aantal zones op het Vlaamse wegennet met structurele files. 
Omwille van het hoge kostenplaatje van files staat het belang van een doorgedreven ‘Minder 
Hinder’ beleid bij wegwerkzaamheden buiten kijf.  Op 15 september 2009 heeft de Vlaamse 
minister van Openbare Werken en Mobiliteit met het Agentschap Wegen en Verkeer, het 
Vlaams Verkeerscentrum en de organisaties Touring, VAB, SAV, Febetra, UPTR, Unizo, Voka 
en NSZ een "minder hinder-protocol" ondertekend. Dit is een stap in de goede richting, maar 
volgehouden inspanningen op dit vlak blijven noodzakelijk.  
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Doelstelling 6 uit het PACT 2020 stelt dat tegen 2020 de economische poorten bereikbaar zijn 
met de verschillende transportmodi (weg, spoor, water of lucht) en via de verschillende 
transportdragers (zowel privaat als openbaar vervoer). De MORA neemt de economische 
poorten op in zijn Mobiliteitsverslag omdat ze belangrijke mobiliteitsgeneratoren zijn. 
 
Het opvolgen van het functioneren van de poorten valt buiten de bevoegdheid van de MORA. 
Specifiek voor het haven- en luchthavenbeleid zijn bij de Sociaal-Economische Raad 
Vlaanderen (SERV) de Vlaamse Havencommissie en de Vlaamse Luchthavencommissie 
opgericht. De Vlaamse Havencommissie heeft als opdracht een bijdrage leveren tot het 
voorbereiden van het havenbeleid door enerzijds een advies- en aanbevelingsopdracht en 
anderzijds een informatie- en studieopdracht. De Vlaamse Luchthavencommissie is het 
platform voor structureel overleg en advies over het Vlaamse luchtvaart- en luchthavenbeleid 
met eveneens een advies- en studieopdracht hierover. 
 
Voor verdere informatie over de Vlaamse zeehavens en Brussels Airport verwijst de MORA 
graag door naar deze twee Commissies. 
 

4 . 1 .  D e  V l a am s e  z e e hav e n s  

De cijfers in deze paragraaf komen uit het Jaaroverzicht 2009 van de Vlaamse 
Havencommissie. Voor een verdere duiding en detaillering van de vermelde cijfers verwijst de 
MORA door naar dit document. Het Jaaroverzicht is beschikbaar op de website 
www.vlaamsehavencommissie.be. 
 
Onder de Vlaamse zeehavens worden de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en 
Zeebrugge bedoeld. 
 
4 . 1 . 1  A l g e m e e n  b e e l d  

De Vlaamse zeehavens zijn belangrijk op economisch vlak. In 2007 werd bijna 9% van de 
toegevoegde waarde van de Vlaamse economie gecreëerd in de Vlaamse zeehavens. De 
meest recente beschikbare cijfers dateren uit 2007; de impact van de crisis blijkt bijgevolg nog 
niet uit de cijfers. 
 

4.  Economische Poorten 
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Tabel 18: Sociaaleconomische impact van de Vlaamse Zeehavens 
 2006 2007 Verschil 2006-2007 
Directe toegevoegde waarde 
(miljoen euro) 

13.997,6 15.099,8 +7,9% 

Directe werkgelegenheid (VTE) 108.379 108.818 +0,4% 
Bron: Vlaamse Havencommissie, 2010 
De maritieme overslag neemt af met 14,3% tussen 2008 en 2009 voor alle Vlaamse havens 
samen. Ter vergelijking: de maritieme overslag van de Hamburg-Le Havre range neemt af met 
12% van 1,11 miljard ton (2008) tot 0,98 miljard ton (2009). Door de sterkere daling van de 
overslag in de Vlaamse havens neemt ook hun marktaandeel in de range af van 23,9% in 
2008 naar 23,3% in 2009. 
Tabel 19: Maritiem verkeer in de Vlaamse zeehavens 
 2008 2009 Verschil 2008-2009 
Maritiem verkeer (1.000 ton) 266.919 228.830 -14,3% 
Maritieme overslag Hamburg-Le 
Havre range (miljoen ton) 

1.113,3 981 -11,9% 

Marktaandeel Vlaamse havens 
in Hamburg – Le Havre range 

23,9% 23,3%  

Bron: Vlaamse Havencommissie, 2010 
De evolutie van de maritieme trafieken is sterk verschillend tussen de verschillende havens. 
Enkel de haven van Zeebrugge kan een toename van de trafieken voorleggen. Deze groei is 
te danken aan het totale containervolume dat groeide met 17% tot bijna 25 miljoen ton en aan 
de grotere aanvoer van LNG (een verdubbeling tot 5 miljoen ton). 
Tabel 20: Maritiem verkeer (in 1.000 ton) 
 2008 2009 Verschil 2008-2009 
Antwerpen 189.389 157.806 -16,7% 
Gent 27.028 20.787 -23,1% 
Oostende 8.478 5.370 -36,7% 
Zeebrugge 42.024 44.867 +6,8% 
Bron: Vlaamse Havencommissie, 2010 
De impact van de crisis op de verschillende goederencategorieën is sterk verschillend30

 

. Over 
alle Vlaamse havens zijn de sterkste dalers in tonnage: de droge massagoederen (-31,9%), 
roll-on roll-off (-25,4%) en de conventionele stukgoederen (-38,7%). De vloeibare 
massagoederen kenden een lichte stijging (+3,8%) en de tonnage van de vervoerde 
containers bleef constant. 

                                                           
30 Bron: Vlaamse Havencommissie, Jaaroverzicht Vlaamse Zeehavens 2009 
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4 . 1 . 2  D e  h i n t e r l a n d o n t s l u i t i n g  

De MORA hecht in zijn werkzaamheden vooral belang aan de mobiliteit van stromen van en 
naar het hinterland. In deze paragraaf geeft de MORA de beleidsbeslissingen uit 2009 aan die 
de ontsluiting van de Vlaamse zeehavens willen verbeteren. 

4.1.2.1 Cijfermatig 
In het Mobiliteitsrapport 2009 heeft de MORA geprobeerd het belang van de poorten als 
mobiliteitsgenerator aan te tonen. Door gebrek aan data was het niet mogelijk om dit 
cijfermatig te doen. De MORA heeft het analyseren van de hinterlandstromen vanuit en naar 
de havens opgenomen in zijn werkprogramma. 
 
De Vlaamse Regering heeft beslist om de doelstellingen uit PACT 2020 cijfermatig op te 
volgen. Zo werd voor doelstelling 6 “De economische poorten zijn vlot bereikbaar via de 
verschillende transportmodi (weg, spoor, water of lucht) en via de verschillende 
transportdragers (zowel privaat als openbaar vervoer)” de opdracht gegeven aan de 
Studiedienst van de Vlaamse Regering om een indicator te ontwikkelen die de bereikbaarheid 
van de economische poorten beschrijft. De Indicatorennota definieert dat de indicator de 
ontsluiting per spoor en per waterweg van de economische poorten naar het hinterland met 
indicatie van de capaciteit (cartografische weergave) moet weergeven, evenals de modale 
verdeling. De Studiedienst zal een jaarlijkse inventarisatie maken van de spoor- en 
waterweginfrastructuur van de hinterlandverbindingen vanuit de betreffende economische 
poorten en de modale verdeling afleiden uit de jaarlijkse verslaggeving van de havens. 
 
Voor een goede beleidsondersteuning is een indicator nodig die verder gaat dan enkel het 
inventariseren van infrastructuur. De indicator moet ook de beschikbare en gebruikte 
capaciteit aangeven en verklaren waarom er al dan niet vrije capaciteit is. Een nieuw 
ontwikkelde indicator moet rekening houden met alle modi (weg, spoor en binnenvaart)en het 
onderscheid maken tussen personen- en goederenvervoer. 
 
Voor de havens wijst de MORA erop dat de hinterlandstromen zeer complex zijn. Het is een 
combinatie van inkomende en uitgaande stromen. Sommige stromen zijn gebonden aan het 
maritiem verkeer, andere aan de industriefunctie in de haven. Tussen de verschillende soorten 
goederen kan de modal split sterk verschillen. Eén modal split cijfer als indicator is 
onvoldoende om beleidsmatige conclusies te kunnen trekken. 

4.1.2.2 Seine-Scheldeverbinding 
De Seine-Scheldeverbinding is een prioritair TEN-project, internationaal “Seine Nord” 
genoemd. Ook het Vlaamse Regeerakkoord vermeldt dit project als prioritair 
infrastructuurproject voor de Vlaamse waterwegen. Deze verbinding, met als geplande 
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realisatiedatum 2016, zal het mogelijk maken om met schepen tot 4400 ton te varen tussen 
Rotterdam - Antwerpen - Gent en Parijs. Momenteel is deze verbinding enkel bevaarbaar met 
schepen van 600 ton. 
 
Waterwegen en Zeekanaal werkt aan de toegankelijkheid van de waterwegen op het Vlaamse 
grondgebied. De stand van zaken van het project is terug te vinden bij het thema 
Infrastructuur. 
 
Op 12 maart 2010 keurde de Vlaamse Regering het statuut goed voor de oprichting van een 
Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV). Dit EESV heeft als doel het uitvoeren 
van het project te faciliteren en het bestuderen van de mogelijkheden voor tolheffing en 
verkeersmanagement op de as Seine-Schelde. Het EESV ondersteunt de 
Intergouvernementele Commissie (ICG) die officieel in werking trad op 24 september 2009, 
met een vertegenwoordiging in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. De ICG volgt in naam van 
de betrokken overheden de voorbereiding en uitvoering van het project. 

4.1.2.3 De haven van Antwerpen 
Een belangrijke beleidsbeslissing voor de haven van Antwerpen is deze van de Vlaamse 
Regering van 11 september 2009. Toen gaf de Vlaamse Regering de opdracht om een 
gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de haven op te maken. Dit GRUP zal de haven 
ruimtelijk afbakenen en daardoor zekerheid geven voor de ruimtelijke ontwikkeling. De 
afbakening gebeurt volgens het Maatschappelijk Meest Haalbare Alternatief uit het plan-MER, 
inclusief de in dit alternatief opgenomen milderende maatregelen. 
 
Begin 2010 lanceerden het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport Antwerpen het 
“Totaalplan Concurrentiële haven”. Met dit plan willen ze onder meer doorbraken forceren in 
een aantal strategische dossiers om de haven voor te bereiden op de ontwikkelingen na de 
crisis. Een aantal werkgroepen waarin zowel publieke als private actoren zijn opgenomen, 
bereikt dit plan voor. De publicatie van het Totaalplan is gepland voor eind juni 2010. 
 
De haven van Antwerpen is gelegen in een regio die gekenmerkt wordt door 
mobiliteitsproblemen. De ontsluiting van de haven is daarom een belangrijk aandachtspunt 
voor het Vlaamse beleid. Infrastructuurmaatregelen voor de regio Antwerpen en de haven van 
Antwerpen staan beschreven bij het thema Infrastructuur. Voor de haven zijn het Masterplan 
2020 en de Liefkenshoekspoortunnel de relevantste. 
 
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen streeft een algemene modal split na van 40% weg, 
40% binnenvaart en 20% spoor. Begin 2010 heeft het GHA een potentieel van 340.000 
containers per jaar geïdentificeerd om via het spoor te vervoeren en hiervoor het AIS II- 
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actieplan31 opgemaakt. Met deze containers zou het aandeel van het spoorvervoer in de 
modal split voor containers op termijn moeten groeien naar 15%32

4.1.2.4 De haven van Gent 

. Het actieplan realiseerde 
reeds vijf bijkomende treinverbindingen. 

Op 31 mei 2010 stelde het Havenbedrijf Gent zijn strategisch plan 2010-202033

 

 voor dat de 
ontwikkelingsvisie van de Gentse haven voor de komende 10 jaar weergeeft. In 2020 wil de 
Gentse haven de grootste biobrandstof-cluster zijn in Europa en distributieclusters ontwikkeld 
hebben rond voeding, bouwmaterialen en biomassa. Het Havenbedrijf wil de haven ook verder 
uitbouwen tot een logistiek platform. Om de verkeersstromen vlot te houden wenst het 
Havenbedrijf dat van het hinterlandvervoer in 2020 35% over de weg gaat, 50% via de 
binnenvaart en 15% over het spoor. 

Voor de binnenvaart biedt de Seine-Schelde verbinding een belangrijke meerwaarde voor de 
ontsluiting van de haven van Gent. Deze verbinding zal de haven rechtstreeks verbinden met 
Noord-Frankrijk en daardoor komt het gebied rond Parijs in het hinterland van de haven te 
liggen. 

4.1.2.5 De haven van Oostende 
Voor de haven van Oostende zijn in 2009 geen beleidsbeslissingen genomen om de 
hinterlandverbinding te verbeteren. 

4.1.2.6 De haven van Zeebrugge 
In 2009 zijn geen beleidsbeslissingen genomen om de hinterlandontsluiting van de haven van 
Zeebrugge te verbeteren. Zowel voor het spoor- als voor het wegvervoer wordt verder gewerkt 
aan de verbetering van de infrastructuur: Zeebrugge Vorming, derde spoor lijn 51A, 3e en 4e 
spoor op lijn 50A, Bocht ter Doest en de A11. De stand van zaken van deze projecten is terug 
te vinden bij het thema Infrastructuur. 

                                                           
31 AIS = Antwerp Intermodal Solutions 
32 Gewenste modal split voor containers in 2020: 43% binnenvaart, 42% weg, 15% spoor 
33 Bron: Persbericht, 31 mei 2010, Havenbedrijf Gent bouwt met strategisch plan 2020 aan toekomst 

Gentse haven, Havenbedrijf Gent 
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De haven van Zeebrugge heeft geen volwaardige binnenvaartontsluiting. Het havenbestuur 
van Zeebrugge ijvert al meerdere jaren om de haven via het Schipdonkkanaal te verbinden 
met het Vlaamse waterwegennet; de zogenaamde Seine-Schelde West. In het Vlaamse 
Regeerakkoord is opgenomen dat de Vlaamse Regering deze legislatuur een beslissing zal 
nemen over de binnenvaartontsluiting van de haven van Zeebrugge op basis van 
studieresultaten. In 2009 was het plan-MER voor de Seine-Schelde West-verbinding afgewerkt 
en voorgelegd aan de Cel MER. De Cel MER heeft eind 2009 het plan-MER niet conform 
verklaard waardoor er aanpassingen moeten gebeuren aan het studiedocument.  
 
In juni 2010 wordt nog gewerkt 
aan het te herwerken plan-MER 
en aan aanvullende studies van 
de Haalbaarheidsstudie. 
Concreet gaan deze aanvullende 
studies over de rol van de Seine-
Schelde West in het Vlaamse 
havenbeleid, een 
gevoeligheidsanalyse van 
trafiekprognoses en de 
maatschappelijke kosten-
batenanalyse, berekening van 
een nulalternatief, over 
reservatiegebieden, begeleidende nota bij de voorlopige afbakening en een verkennend 
onderzoek over de waterbeschikbaarheid en verziltingaspecten. 
 
4 . 2 .  D e  V l a am s e  l u c h t ha v e n s  

Naast de Vlaamse zeehavens is Brussels Airport in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
aangeduid als economische poort. Voor achtergrond over het Vlaamse luchthavenbeleid 
verwijst de MORA naar de Vlaamse Luchthavencommissie 
(www.vlaamseluchthavencommissie.be
 

). 

4 . 2 . 1  A l g e m e e n  b e e l d  

Uit de evolutie van de kerncijfers van het luchtvaartverkeer blijkt onmiddellijk de impact van de 
economische crisis. Na een jarenlange stijging nemen de luchtvaartactiviteiten vanaf augustus 
2008 door de crisis af34

                                                           
34 Bron: Vlaamse Luchthavencommissie, 1 jaar crisis: de situatie in de luchtvaartsector en Belgische 

luchthavens 

. Op Brussels Airport daalt tussen 2008 en 2009 het aantal passagiers 
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met 8%. Bij de andere luchthavens in Vlaanderen is eveneens een neerwaartse trend vast te 
stellen, doch procentueel minder sterk als op Brussels Airport. 
Figuur 10: Evolutie van het aantal passagiers op de luchthavens in Vlaanderen (index: 2004=100) 

 
Bron: Luchthavenautoriteiten via SVR, Brutrends 
Tabel 21: Evolutie vervoerde passagiers Vlaamse luchthavens (x 1.000) 
 2008 2009 Verschil 2008-2009 
Zaventem 18.516 16.999 -8,2% 
Deurne 177 169 -4,5% 
Oostende 200 193 -3,5% 
Kortrijk – Wevelgem 66 65 -1,5% 
Bron: Luchthavenautoriteiten via SVR, Brutrends 
Het vrachtvolume kende een sterkere daling dan het aantal passagiers. Op Brussels Airport 
daalde de luchtvracht tussen 2008 en 2009 met 32%. Op de luchthavens Deurne en Oostende 
liep de luchtvracht terug met respectievelijk 20% en 11%. Met deze evolutie volgen de 
luchthavens in Vlaanderen de terugval die wereldwijd is vast te stellen. 
Tabel 22: Evolutie tonnage vervoer via de luchthavens (in 1.000 ton) 
 2008 2009 Verschil 2008-2009 
Zaventem 661 449 -32,1% 
Deurne 5 4 -20,0% 
Oostende 83 74 -10,8% 
Kortrijk – Wevelgem - - - 
Bron: Luchthavenautoriteiten via SVR, Brutrends 
Voor toegevoegde waarde en tewerkstelling van de luchthavens bestaan geen recente cijfers. 
De laatste cijfers dateren van 2006. De Vlaamse Luchthavencommissie vraagt aan de 
Nationale Bank van België om deze cijfers periodiek te publiceren. 
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4 . 2 . 2  M o b i l i t e i t  v a n  e n  n a a r  B r u s s e l s  A i r p o r t  

Voor de beschrijving van de landzijdige toegankelijkheid van de luchthavens focust dit 
Mobiliteitsverslag op Brussels Airport. Voor de regionale luchthavens van Deurne, Oostende 
en Kortrijk-Wevelgem zijn in 2009 geen nieuwe maatregelen genomen voor de landzijdige 
toegankelijkheid. De mobiliteit van en naar deze regionale luchthavens wordt niet 
systematisch gemonitord. 

4.2.2.1 Landzijdige mobiliteit 
Een terugval van 8,2% in het aantal passagiers heeft ook impact op de mobiliteit van en naar 
de luchthaven. Voor 2009 zijn geen modal split – gegevens beschikbaar, noch voor 
passagiers, noch voor werknemers, aangezien deze cijfers niet jaarlijks worden verzameld. 
Het beeld van de landzijdige mobiliteit moet daarom gevormd worden door andere parameters 
zoals het aantal geparkeerde personenwagens (-8,2%), het aantal passagiers-treinreizigers    
(-3,8%), aantal busreizigers (+ 93%) en het aantal taxi-passagiers (-17,7%). Uit deze cijfers is 
eveneens een dalende tendens af te leiden.  
 
Eén opvallend cijfer is de stijging van het aantal buspassagiers van en naar de luchthaven. Dit 
cijfer omvat zowel passagiers als werknemers op de luchthaven. De bijna verdubbeling 
(+93%) van het aantal busreizigers komt door een algemene stijging van het aantal reizigers 
op de START-lijnen (zie thema Comodaliteit in het Personenvervoer). In 2009 werden 2 van 
de bestaande 13 lijnen uitgebreid: lijn 27235 en lijn 83036

Tabel 23: Personenvervoer van en naar Brussels Airport in 2008 en 2009 

. Deze twee lijnen samen zijn goed 
voor een stijging van het aantal reizigers met meer dan 500.000 reizigers. Daarnaast is de 
frequentie op 20 andere buslijnen van De Lijn verhoogd. 

 2008 2009 Verschil 2008-2009 
Aantal personenwagens 
geparkeerd in de parkings 

2.308.624 2.118.474 -8,2% 

Aantal treinreizigers (passagiers) 
van en naar de luchthaven 

3.222.781 3.100.206 -3,8% 

Aantal buspassagiers van en naar 
luchthaven 

951.750 1.837.139 +93,0% 

Aantal passagiers met taxi van en 
naar de luchthaven (x 1.000) 

589 485 -17,7% 

                                                           
35 Lijn 272: Brussel – Schaarbeek – Evere – NATO – Keiberg – Brussels Airport 
Lijn 272: Bonheiden – Keerbergen – Haacht – Cargo – Brussels Airport 
36 Lijn 830: Druivenlijn: Groenendaal – Tervuren – Brussels Airport - Cargo 
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Bron: Brutrends 
Voor de ontsluiting van de luchthaven via het spoor wordt verder gewerkt aan de Diabolo. 
Verdere details zijn te vinden bij het thema infrastructuur. De PPS-structuur voor het 
realiseren van de Diabolo-verbinding leidde tot een tarieftoeslag op treintickets naar de 
luchthaven. 
 
Over de hinterlandmobiliteit van goederen zijn geen gegevens bekend. Bij de ontsluiting van 
de luchthaven aan landzijde ligt de focus op de toegankelijkheid voor het personenvervoer. De 
ontsluiting voor het goederenvervoer is voor de luchthavens in Vlaanderen geen prioriteit. 

4.2.2.2 START 
In 2004 lanceerde de Vlaamse Regering START: Strategisch Actieplan voor Reconversie en 
Tewerkstelling in de luchthavenregio. In het Regeerakkoord 2009-2014 herbevestigt de 
Vlaamse Regering het START-project. Na een evaluatie besliste de Vlaamse Regering in 
november 2009 over een vernieuwde multidisciplinaire aanpak waar mobiliteit deel van uit 
maakt. Nieuw is de aanduiding van een centraal aanspreekpunt dat sinds juni 2010 actief is.  
 
4 . 3 .  E x t e n d e d  G a t ew a ys  

Naast de Vlaamse Zeehavens en de luchthaven van Zaventem definieert het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV) ook de internationaal georiënteerde multimodale logistieke 
parken als economische poort. Deze knooppunten zijn niet gedefinieerd in het RSV. 
 
Op initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) werd door het Vlaams 
Instituut voor de Logistiek in 2008 het concept “extended gateways” uitgewerkt. Dit concept wil 
logistieke activiteiten clusteren en goederenstromen bundelen op bij voorkeur multimodaal 
ontsloten locaties (“hot spots”). Deze “extended gateways”” zouden kunnen gezien worden als 
economische poorten. De minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken neemt dit 
concept op in haar beleidsnota en wenst het verder te implementeren. 
Momenteel duiden de POM’s her en der hotspots aan, maar er ontbreekt een overkoepelende 
Vlaamse visie over de rol en locatie van deze “extended gateways”. De MORA verwacht dat 
als het concept moet leiden tot een concentratie en een verhoogde efficiëntie van de logistieke 
knooppunten er in Vlaanderen slechts ruimte is voor een beperkt aantal hotspots en vraagt de 
Vlaamse Regering daarom een visie te ontwikkelen om een wildgroei van multimodale, 
logistieke knooppunten te vermijden. 
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4 . 4 .  C o n c l u s i e  

Uit de cijfers van het goederenvervoer (zie thema Crisis) blijkt een sterke link met de Vlaamse 
zeehavens als herkomst en bestemming van goederenstromen. Het is belangrijk om deze 
goederenstromen te leren kennen en de belangrijkste goederencorridors te detecteren, gezien 
de grootte van de stroom. Het is aangewezen om een maatschappelijk debat te houden om na 
te gaan of er draagvlak is om de investeringen in infrastructuur belangrijk voor 
goederenvervoer, in eerste instantie te focussen op deze goederencorridors en hierop de 
infrastructuurknelpunten weg te werken. 
 
Uit de recente37

 

 plannen van de havenbedrijven van Antwerpen en Gent blijkt het streven naar 
een modale verschuiving naar duurzame modi. De MORA vraagt om bij het bepalen van de 
meest ideale modale verdeling rekening te houden met het principe van comodaliteit. 
Hieronder verstaat de MORA dat de juiste vervoersstromen via de juiste modus vervoerd 
worden rekening houdend met de kenmerken van de vervoerde goederen en rekening 
houdend met de kenmerken van de haven. 

De MORA herhaalt dat een goede lokale ontsluiting van de zeehavens niet voldoende is, maar 
dat de mobiliteitsconsequenties van beleidsbeslissingen in de havens voor het hele hinterland 
moeten worden nagegaan. De MORA vraagt om de mobiliteitsconsequenties van de geplande 
havenontwikkelingen op een geïntegreerde wijze voor te bereiden binnen het beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare Werken en dit voor te leggen aan de betrokken strategische 
adviesraad. 
Voor de luchthavens vraagt de MORA aandacht van het beleid voor de mobiliteit van en naar 
de luchthavens. Voor Brussels Airport is de landzijdige toegankelijkheid zeker een 
aandachtspunt gezien de ligging van de luchthaven in congestiegevoelig gebied. De MORA 
vraagt aan het beleid om in het kader van START de rol van Brussels Airport als economische 
poort verder te ondersteunen. Voor het personenvervoer zijn er verdere inspanningen nodig 
om de luchthaven te ontwikkelen als een intermodaal openbaarvervoerknooppunt voor de 
ruime regio. Voor een goede toegankelijkheid voor het goederenvervoer is in eerste instantie 
kennis over de stromen nodig. 
 
Het concept van de extended gateways heeft volgens de MORA nood aan een 
overkoepelende Vlaamse visie. 
  

                                                           
37 Antwerpen: plan-MER Strategische plan, AIS II – plan; Gent: Strategisch plan 2010-2020 



Mobiliteitsverslag 2010 72 

 
5 . 1 .  E v o l u t i e  v e r k ee r s ve i l i g h e i d  

5 . 1 . 1  V e r k e e r s d o d e n   

Uit de verkeersveiligheidcijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt 
dat er in 2008 in Vlaanderen 495 verkeersdoden (doden 30 dagen38) te betreuren vielen. 
Cijfers van de Verkeersveiligheidsbarometer geven aan dat de licht dalende trend van de 
voorbije jaren zich ook in 2009 verder zet. Volgens een schatting van het BIVV zou het aantal 
doden 30 dagen rond de 483 liggen, dit zijn er 12 minder dan in 2008.39

 
  

Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld om tegen 2010 uit te komen op maximaal 375 
verkeersdoden (Doelstelling ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen 2001). Dit streefcijfer zal met 
grote waarschijnlijkheid niet gehaald worden. We stellen vast dat de laatste 5 jaar de daling 
zich minder sterk doorzet. Hierdoor komt mogelijk ook het halen van de doelstelling voor 2015 
(doelstelling Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen) en de doelstelling voor 2020 (doelstelling 
PACT 202040

 
) mogelijk in het gedrang. 

                                                           
38 Som van de doden (zij die ter plaatse overleden) en de dodelijk gewonden (zij die overleden binnen 

de 30 dagen na de datum van het ongeval). 
39 BIVV, Observatorium voor de verkeersveiligheid – Statistieken verkeersveiligheid 2008, p.199. 
40 Doelstelling 16.5 van PACT 2020 stelt voorop dat in 2020 niet meer dan 200 dodelijke 

verkeersslachtoffers en 1500 zwaargewonden te betreuren valt in Vlaanderen. Vlaanderen moet 
daarbij één van de beste Europese regio’s op het gebied van verkeersveiligheid worden. 

5.  Verkeersvei l igheid 



Mobiliteitsverslag 2010 73 

Tabel 24: Evolutie aantal doden en dodelijk gewonden en aantal zwaargewonden in Vlaanderen 
 doden en dodelijk gewonden zwaar gewonden 
 cijfers en 

doelstellingen 
evolutie cijfers en 

doelstellingen 
evolutie 

1999 806   6714   
2000 871 65 6334 -380 
2001 848 -23 5725 -609 
2002 723 -125 4988 -737 
2003 628 -95 4424 -564 
2004 614 -14 3970 -454 
2005 566 -48 3703 -267 
2006 540 -26 3946 243 
2007 528 -12 3970 24 
2008 495 -12 3882 -88 
2009* 483       
Doel. 2010 375   3.250   
Doel. 2015 250   2.000   
Doel. 2020 200   1.500   
*  Cijfer voor 2009 is een schatting op basis van de Verkeersveiligheidsbarometer. 
Bron: BIVV 
 
Figuur 11: Evolutie doden en dodelijke gewonden - Vlaanderen 

 
Bron: BIVV 
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5 . 1 . 2  Z w a a r  g e w o n d e n   

 
In 2008 werden 3882 zwaargewonden vastgesteld in het verkeer. Dit betekent dat, na een 
periode van stabilisering (2004 tot 2007), opnieuw een lichte daling (-88) van het aantal 
ernstig gekwetsten wordt opgetekend. Om de doelstelling van maximaal 3250 zwaar 
gewonden te halen in 2010 moet het aantal zwaar gewonden in 2009 en 2010 wel nog 
drastisch dalen. Met het oog op de doelstellingen voor 2015 (max. 2000 ) en 2020 (max. 1500) 
zullen bijkomende inspanningen noodzakelijk zijn. 
 
Figuur 12: Evolutie aantal zwaargewonden in Vlaanderen 

 
Bron: BIVV 
 
5 . 1 . 3  V e r k e e r s v e i l i g h e i d  o p e n b a a r  v e r v o e r  

 
Op 15 februari 2010 gebeurde een tragisch treinongeval tussen twee passagierstreinen in 
Buizingen met 17 doden en 162 gewonden. Toch is en blijft openbaar vervoer in vergelijking 
met andere modi voor verkeersveiligheid goed presteren. Ongevallen op het spoor zijn vaak 
ernstig. Vandaar dat de afgelopen decennia sterk is geïnvesteerd in systemen en procedures 
om ongevallen tot het minimum te beperken. Die veiligheidsbuffers hebben echter niet kunnen 
uitsluiten dat een zwaar ongeval met hoog dodental is kunnen gebeuren. 
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Over de periode 2001-2008 gaat het volgens cijfers van de NMBS om een totaal van 30 doden 
bij inzittenden. Daarnaast zijn in die periode aan overwegen 103 doden gevallen onder andere 
weggebruikers als gevolg van een ongeval met een trein.  In 2008 zijn dit 2 doden bij reizigers 
en 24 doden aan overwegen.41

 
  

Tabel 25: Cijfers over verkeersdoden bij het spoor 2001-2008 
2001-2008 weg  spoorweg 

reizigers overwegen (reizigers 
niet inbegrepen) 

doden 9384 30 103 
personen - km (miljard) 881,77 72,33  / 
doden per  miljard pkm 10,65 0,41  / 
Bron: B-Mobility Trends 23 – maart 2010 
 
In 2009 registreerde De Lijn 7362 ongevallen met bussen en 1778 ongevallen met tram en 
metrostellen. In 2008 was dit respectievelijk 7149 en 1934. In 2009 kwamen geen reizigers om 
het leven, maar wel 6 andere verkeersdeelnemers. In 2008 ging het om 8 doden, in 2007 
waren dit nog 16 doden (waarvan 2 onder reizigers). 
 
Tabel 26: Ongevallen met voertuigen van VVM – De Lijn 200942

  
 

aantal doden Zwaar gekwetsten licht gekwetsten 

  reizigers derden reizigers derden reizigers derden 
bus 7.362 0 1 97 28 1.089 239 
Tram, metro 1.778 0 5 11 8 209 92 
Bron: VVM – De Lijn 
 

                                                           
41 Enkel verkeersongevallen werden meegenomen. Het aantal zelfdodingen werd niet opgenomen. 
42 De cijfers van De Lijn liggen beduidend hoger dan de officiële cijfers. Niet alle ongevallen met 

gekwetsten worden aan de politie gemeld, waardoor officiële cijfers van BIVV een onderregistratie 
kennen. 
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Tabel 27: Evolutie van slachtoffers (licht of zwaargewonde of dode 30 dagen) in het Vlaams 
Gewest per weggebruikertype (Niet-gewogen cijfers) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2008 (%) 
Voetganger 2.104 1.834 1.782 1.831 1.843 5,10% 
Fiets 6.263 5.712 5.770 6.123 6.141 17,10% 
Bromfiets A 1.728 1.534 1.482 1.494 1.399 3,90% 
Bromfiets B 2.094 1.808 1.820 2.098 1.900 5,30% 
Motorfiets <= 400cc 378 323 415 374 498 1,40% 
Motorfiets > 400cc 1.643 1.565 1.617 1.620 1.532 4,30% 
Personenwagens 19.876 19.271 20.046 20.546 19.556 54,30% 
Minibus 66 94 109 86 76 0,20% 
Autobus/Autocar 210 235 237 246 372 1,00% 
Bestelwagen 1.293 1.375 1.533 1.511 1.478 4,10% 
Vrachtwagen 438 455 427 434 451 1,30% 
Andere 659 522 693 670 566 1,60% 
Onbekend 1.029 278 146 201 181 0,50% 
Totaal 37.781 35.006 36.077 37.234 35.993 100,00% 
Tabel 28: Evolutie van het aantal ongevallen met minstens één bestuurder* van het vermelde 
weggebruikertype in het Vlaams Gewest (Niet-gewogen cijfers) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2008 (%) 
Voetganger 2.100 1.843 1.806 1.833 1.861 5,20% 
Fiets 6.106 5.557 5.573 5.896 5.961 16,60% 
Bromfiets A 1.720 1.523 1.439 1.489 1.383 3,80% 
Bromfiets B 2.136 1.792 1.793 2.059 1.893 5,30% 
Motorfiets <= 400cc 377 323 407 362 493 1,40% 
Motorfiets > 400cc 1.582 1.499 1.549 1.559 1.502 4,20% 
Personenwagens 22.926 21.370 22.016 22.946 22.109 61,40% 
Minibus 115 109 125 92 85 0,20% 
Autobus/Autocar 485 484 471 485 509 1,40% 
Bestelwagen 2.718 2.773 2.933 3.085 2.972 8,30% 
Vrachtwagen 1.739 1.856 1.832 1.851 1.781 4,90% 
Andere 905 718 866 881 758 2,10% 
Onbekend 1.596 435 242 285 278 0,80% 
Bron: FOD Economie AD SEI / BIVV 
* De bestuurder in dit letselongeval is mogelijk zelf ongedeerd 
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5 . 1 . 4  E U - b e n c h m a r k  

De nulmeting van Pact2020 van de Studiedienst van de Vlaamse Regering geeft aan dat  
Vlaanderen in vergelijking met de Europese economische topregio’s niet goed scoort. Wat 
betreft de evolutie van het aantal dodelijke slachtoffers per miljoen inwoners doet Vlaanderen 
het wel goed met een daling van ruim 41% tussen 2000 en 2007. In de EU-27 vielen in 2007 
86 verkeersdoden per miljoen inwoners. Vlaanderen zit met 85.8 op dit EU-gemiddelde. Wat 
betreft het aantal dodelijke slachtoffers in verhouding tot de afgelegde personenkilometers 
scoort Vlaanderen net onder het EU-gemiddelde. 
Tabel 29: EU-benchmark blootstellingsrisico 

 Doden 30 
dagen 

Doden 30 dagen / miljoen 
inwoners 

Doden 30 dagen / miljard 
reizigerskms* (2007) 

MT 15 MT 37 UK 4,4 
LU 35 NL 41 SE 4,6 
CY 82 UK 43 NL 4,7 
EE 132 SE 43 MT 5,6 
SI 214 DE 54 DE 5,6 
IE 279 IE 63 FI 5,9 
LV 316 FI 65 FR 6,2 
FI 344 FR 67 IT 6,4 
SE 397 ES 68 LU 6,4 
DK 406 LU 72 DK 7,2 
WAL 414 DK 74 IE 8 
VLA 495 EU 27 78 AT 9,4 
LT 498 IT 79 BE 9,4 
SK 558 VLA 80 ES 10,8 
NL 677 AT 81 SI 12,5 
AT 679 PT 83 PT 12,8 
PT 885 BE 88 EU 27 14 
BE 944 EE 98 CY 15,8 
HU 996 HU 99 EL 15,8 
BG 1061 CY 103 CZ 16,3 
CZ 1076 SK 103 LT 18,7 
EL 1555 CZ 104 EE 19,3 
UK 2645 SI 106 PL 22,9 
RO 3061 WAL 120 LV 23,4 
ES 3100 BG 139 SK 23,5 
FR 4275 EL 139 HU 28,9 
DE 4477 LV 139 BG 28,9 
IT 4731 RO 142 RO 44,8 
PL 5437 PL 143     
EU 27 38875 LT 148    
Bron: BIVV op basis van CARE en Eurostat 
 
 



Mobiliteitsverslag 2010 78 

5 . 2 .  V e r k e e r s v e i l i gh e i ds b e l e i d  

In de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014 wordt aangegeven dat de 
Vlaamse Regering verder werkt rond de 6 krachtlijnen en 33 maatregelen van het 
Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen (2008). Een belangrijk aandachtspunt in het beleid is een 
veilige infrastructuur: verkeersveilig ontwerp van nieuwe infrastructuur, wegwerken gevaarlijke 
punten en het fietspadennetwerk uit te breiden of up te graden. Een tweede peiler vormt de 
handhaving. Gericht inzetten van nieuwe technologieën zoals trajectcontrole moeten leiden tot 
een betere naleving van de verkeersregels. Ten derde, wenst Vlaamse Regering te komen tot 
een grondige ongevalanalyse en betere, sneller beschikbare Vlaamse 
verkeersveiligheidcijfers. Ten slotte zal ook sensibilisering en gerichte educatieve projecten 
centraal blijven staan in het verkeersveiligheidsbeleid. De MORA heeft in zijn advies 
aangegeven zich te kunnen vinden in deze aanpak.  
 
De vorige regering sprak 
af om een keer per jaar 
een voortgangsrapport 
op te maken voor het 
Verkeersveiligheidsplan 
Vlaanderen. De 
toenmalige minister van 
Mobiliteit gaf aan dat de 
rapportage zou worden 
uitgevoerd samen met 
het Steunpunt 
Verkeersveiligheid en 
het Vlaamse Forum 
Verkeersveiligheid.43

 

 Een voortgangsrapport van het Verkeersveiligheidsplan is tot op heden 
niet beschikbaar. De MORA beperkt zich hieronder tot de bespreking van slechts een beperkt 
aantal elementen uit het verkeersveiligheidbeleid. 

5 . 2 . 1  V e r k e e r s v e i l i g e  i n f r a s t r u c t u u r   

Infrastructuurbeleid voor gevaarlijke punten, doortochtbeleid en fietspaden is opgenomen in 
hoofdstuk 3.3.1. 
 

                                                           
43 Vlaams Parlement, Stuk 1610 (2007-2008) Nr. 1 – Gedachtewisseling over het 

Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen.  
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5 . 2 . 2  E d u c a t i e  e n  s e n s i b i l i s a t i e   

Tijdens de legislatuur 2004-2009 werd door de Vlaamse minister van Mobiliteit sterk ingezet 
op educatie en sensibilisatie vanuit de visie ‘levenslang leren’. In samenwerking met de 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) werd het vormingspakket in basis- en secundair 
onderwijs uitgebreid en geüpgraded. Ook in deze legislatuur wordt die ingeslagen weg verder 
gevolgd.  
 
Rijbewijs op school werd opgestart in 2008 en biedt jongeren de mogelijkheid het 
theoretische rijbewijs B te behalen en tegelijk een vorming te krijgen over verantwoorde 
mobiliteit zoals bepaald in de verschillende eindtermen. Uit een evaluatie van de VSV blijkt 
Rijbewijs Op School een succes te zijn.44 Opmerkelijk is evenwel de ongelijkheid in 
slaagkansen tussen de verschillende onderwijsvormen. Een aangepaste benadering voor 
DBSO, BSO en BuSO lijkt aangewezen. Ook de cijfers van GOCA bevestigen deze 
vaststelling. Nog uit de cijfers van GOCA blijkt bij Rijbewijs Op School het slagingspercentage 
voor het theorie-examen hoger ligt45

 
. 

Start to drive (5000 jongeren zonder rijbewijs + begeleider) (1 miljoen euro) gelanceerd in 
april 2009. Het project wil de kwaliteit van de vrije begeleiding verbeteren en de slaagkansen 
van jonge chauffeurs verhogen. Het is nog te vroeg voor een evaluatie. 
 
Tijdens het Congres verkeersveiligheid op 31 maart 2010 lanceerde de Vlaamse minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken het project Slim mobiele scholen. De VSV gaat vanaf 
schooljaar 2010-2011 secundaire scholen in Vlaanderen gratis begeleiden om een structureel 
werking rond verkeers- en mobiliteitseducatie op te zetten.  
 
De Vlaamse Minister van Onderwijs heeft beslist tijdens de legislatuur 2009-2014 het project 
‘duurzaam naar school’ niet langer financieel te ondersteunen. Via het project ‘Duurzaam 
naar school’ konden Vlaamse gemeenten subsidies krijgen om, in samenwerking met de 
scholen, de leerlingen in het gewoon basisonderwijs te stimuleren om op een duurzame 
manier naar school te gaan (gebaseerd op het STOP-principe). 
 
5 . 2 . 3  H a n d h a v i n g   

Verkeer zevende basisfunctionaliteit 
In 2009 werden op federaal niveau belangrijke stappen gezet voor een betere handhaving van 
de verkeersveiligheid. Met het KB van 16/10/2009 (B.S. 29/10/2009) werd verkeer als zevende 

                                                           
44 Jaarverslag VSV, 2009 
45 GOCA, Statistieken rijbewijs en autokeruing 2009 – persconferentie 24 februari 2010. 
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basisfunctionaliteit toegevoegd voor locale politiezones. Voortaan zal minimaal 8% van de 
totale werkcapaciteit (zowel van het operationele als het administratieve kader) binnen de 
politiezones besteed moeten worden aan opdrachten in het kader van verkeersveiligheid. 
Totnogtoe gebeurden verkeersacties meestal ad hoc.  
 
In dat kader heeft het BIVV in november 2009 in afspraak met de Vaste Commissie Lokale 
Politie de lokale handhavingdoelstellingen aan elke politiezone individueel bekendgemaakt. 
Het is evenwel een niet-dwingend referentiekader. 
 
Het BIVV en VSV zullen elk vanuit hun invalshoek en op vraag van de lokale politiezones, de 
nodige ondersteuning, vorming en educatief materiaal aanleveren om de opdrachten in het 
kader van de zevende basisfunctionaliteit beter voorbereid te kunnen uitvoeren. 
 
Proefprojecten handhaving 
In de voorbije jaren is op Vlaamse wegen geïnvesteerd in onbemande camera’s voor 
snelheidscontroles en roodlichtcamera’s. In 2009 kwamen er 75 roodlichtcamera’s en 31 
snelheidscamera’s bij langs Vlaamse gewestwegen. Dit brengt het totaal op 1.090 
roodlichtcamera’s en 274 snelheidscamera’s langs de Vlaamse gewestwegen. 
 
De Vlaamse Overheid is van start gegaan met het proefproject Trajectcontrole in Gentbrugge, 
het project Vrachtwagensluis in Rieme,  een project controle op minimale tussenafstanden, 
inhaalverbod en pechstrookrijden in Sint-Niklaas en een project Weigh-in-Motion (WIM) op 
E40 ter hoogte van Erpe-Mere richting Gent (opleveringsfase gestart in april 2010). 
 
5 . 2 . 4  M o n i t o r   

Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken heeft in de beleidsnota aangegeven 
sneller over betere verkeersveiligheiddata en ongevallenanalyse te willen beschikken. Het is 
daarbij belangrijk te komen tot een set van beleidsondersteunende prestatie-indicatoren om de 
uitvoering van het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen te kunnen opvolgen en indien nodig 
tijdig en gericht bij te sturen.  
 
Het Steunpunt MOW spoor Verkeersveiligheid zal in september 2010 een nota opleveren met 
het methodologisch opzet. Een rapport over de aanpak van ontbrekende informatie zal eind 
2010 verschijnen. Een datum voor het eerste Indicatorenrapport Verkeersveiligheid is nog niet 
gekend. 
 
Het jaarrapport van het Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken spoor Verkeersveiligheid 
geeft aan dat in 2009 17 rapporten werden opgeleverd. Momenteel zijn er slechts 3 
vrijgegeven door de Minister. 
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De Vlaamse regering keurde op 25 april 2008 de ontwikkeling van de verkeersbordendatabank 
goed. Deze databank kadert in het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen en zal helpen bij het 
oplossen van diverse mobiliteitsproblemen zoals onduidelijke snelheidsregimes en 
sluipverkeer. Het departement Mobiliteit en Openbare werken is op 19 november 2008 gestart 
met de inventarisatie van de Vlaamse verkeersborden. De eerste 23 gemeenten konden op 18 
mei 2009 van start gaan met de databank. In januari 2010 waren 170 gemeenten volledig 
geïnventariseerd. In augustus 2010 zouden de laatste gemeenten in beeld gebracht moeten 
zijn. 
 
 

5 . 3 .  C o n c l u s i e  

Wil Vlaanderen de ambitie waar maken om tegen 2020 tot de beste van Europa te behoren 
dan zullen bijkomende inspanningen noodzakelijk zijn. De verkeersveiligheidcijfers van de 
voorbije jaren sporen immers niet met die ambitie. Er zullen geen ‘makkelijke winsten’ meer te 
halen zijn en dus zullen verkeersveiligheidsmaatregelen krachtiger moeten zijn om 
verkeersonveiligheid nog te doen dalen. 
 
De doelstelling van 2010 wat betreft het aantal verkeersdoden zal wellicht niet gehaald 
worden, tenzij er in 2010 een zeer sterke daling optreedt. Het aantal zwaargewonden is 
opnieuw licht gedaald, maar ook de doelstelling van 2010 lijkt niet haalbaar. De MORA vraagt 
de Vlaamse Regering om alles in het werk te stellen om de  doelstellingen in 2015 en 2020 
wel te kunnen bereiken.   
 
De MORA stelt vast dat de infrastructurele aanpassingen erg veel vertraging oplopen. De 
MORA ziet wel een steeds sterker vormings- en sensibilisatiepakket. Ook de laatste 
tendensen inzake handhaving kunnen als positief worden ervaren. Anderzijds moet 
vastgesteld worden dat Vlaanderen momenteel een goed functionerend monitor- en 
evaluatiesysteem ontbeert dat toelaat beleidsmatig kort op de bal te spelen. Ook de ontsluiting 
van het onderzoeksgegevens verloopt te traag. 
 
Het toekomstig beleid zal meer ‘evidence-based’ moeten werken. De aangekondigde betere 
verkeersveiligheidsmonitoring en ongevalanalyse moeten dringend operationeel gemaakt 
worden. Wil Vlaanderen de vooropgestelde doelstellingen halen, zullen middelen gericht 
ingezet moeten kunnen worden.  
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Na een uitgebreid maatschappelijk debat heeft de MORA in zijn Mobiliteitsrapport 2009 een 
aanbeveling aan de Vlaamse Regering geformuleerd om het principe comodaliteit ondersteund 
door een modal shift te gebruiken als basis voor het goederenvervoerbeleid in Vlaanderen. Dit 
principe werd geïntroduceerd tijdens de Tussentijdse Herziening van het Witboek Transport 
van de Europese Commissie in 2006. Comodaliteit betekent voor de MORA het voeren van 
een evenwichtiger, alomvattend goederenvervoerbeleid over alle modi heen rekening houdend 
met de kenmerken van goederen en vervoersmodi. 
 
In de doelstellingen van PACT 2020 is comodaliteit opgenomen als de manier om tegen 2020 
in Vlaanderen een verkeers- en vervoerssysteem te hebben dat tot de performantste van 
Europa behoort. Om deze comodaliteit op te volgen zijn binnen PACT 2020 geen specifieke 
indicatoren bepaald of ontwikkeld. De indicator die binnen PACT 2020 de evolutie van het 
goederenvervoer in Vlaanderen moet opvolgen is de modale verdeling van het 
goederenvervoer uitgedrukt in tonkilometer. 
 
Het principe van comodaliteit is als basisprincipe opgenomen in de Beleidsnota Mobiliteit en 
Openbare Werken 2009 – 2014 en vele aanknopingspunten ervoor zijn aanwezig, maar werd 
in de praktijk niet zo uitgewerkt. 
 
De MORA stelt vast dat het principe van comodaliteit meer en meer aandacht krijgt in het 
beleid, maar dit heeft nog niet geleid tot een sterke wijziging van het bestaande modal shift-
beleid. De MORA vraagt aan de Vlaamse Regering om werk te maken om het principe ook in 
de praktijk uit te werken en een integraal mobiliteitsbeleid te voeren over alle modi heen. Dit 
uitwerken moet voor de MORA zeker gebeuren in het nieuw op te maken Mobiliteitsplan 
Vlaanderen.  
 
Tijdens de tweede helft van 2010 is België voorzitter van de Europese Unie. De Europese 
Commissie werkt momenteel aan het voltooien van het Europese Witboek Transport 2010 – 
2020 met voorziene publicatiedatum eind 2010 - begin 2011. De MORA vraagt de Vlaamse 
Regering om, via de federale regering, het belang van deze comodaliteit te benadrukken. 

6.  Comodal i te i t  in  het  
goederenvervoer  
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Verhogen van de vervoersefficiëntie 
Comodaliteit betekent voor de MORA ook een transportbeleid dat uitgaat van een 
efficiëntieverhoging van het goederenvervoer. Belangrijke principes hierbij zijn de juiste 
goederen via de juiste modus vervoeren, overbodige verplaatsingen vermijden en de meest 
geschikte stromen shiften. 
 
Deze paragraaf geeft per modus de beleidsmaatregelen uit 2009 weer die de efficiëntie van de 
vervoersmodi, samen of afzonderlijk, kunnen verhogen. 
 
6 . 1 . 1  M u l t i m o d a a l  

De evolutie van multimodaal vervoer opvolgen is zeer moeilijk omdat er geen data 
beschikbaar zijn over multimodaal of intermodaal vervoer. Dit verhindert het beleid om zicht te 
krijgen op kansen en knelpunten van dit type vervoer. Het beleid focust zich daarom op de 
modi afzonderlijk, maar werkt niet modusoverschrijdend en werkt de knelpunten voor 
multimodaal vervoer niet weg. 
 
Om multimodaal of intermodaal vervoer mogelijk te maken zijn grote goederenstromen nodig. 
Bundelen van goederen en clusteren van activiteiten kan hierop een antwoord bieden. Het 
bundelen van goederenstromen vraagt kennis over de stromen om de mogelijkheden van 
bundeling en shift te kunnen inschatten. Op grote goederencorridors kunnen prioritair de 
infrastructuurknelpunten weggewerkt worden. 
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6 . 1 . 2  W e g  

In 2009 publiceerde de MORA twee adviezen over maatregelen die een efficiëntieverhoging 
van het vervoer over de weg zouden kunnen bereiken: invoeren van een kilometerheffing voor 
vrachtwagens en opzetten van een proefproject voor de inzet van lange en zware 
vrachtwagens. Beide dossiers zijn opgenomen in de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare 
Werken 2009-2014. 

6.1.2.1 Kilometerheffing voor vrachtvervoer over de weg 
Vanuit het streefdoel om kosten van mobiliteit objectief door te rekenen is in het Vlaamse 
Regeerakkoord opgenomen dat de Vlaamse Regering een kilometerheffing voor het 
vrachtvervoer over de weg zal invoeren met als streefdatum 2013. Op 12 februari 2010 heeft 
de Vlaamse Regering een nota goedgekeurd die de aanpak formuleert voor het dossier. In 
deze nota wordt het 
plan van aanpak 
aangegeven voor de 
invoering van een 
kilometerheffing voor 
vrachtverkeer over 
de weg, de 
vergroening van de 
belasting op 
inverkeersstelling 
(BIV), de hervorming 
van de 
verkeersbelastingen 
en de overname van 
de inning van de verkeersbelasting van de federale overheid. 
 
In deze beslissing van de Vlaamse Regering zijn geen inhoudelijke standpunten ingenomen 
over de kilometerheffing. De MORA vraagt de Vlaamse Regering om bij het verder uitwerken 
van het dossier het MORA-advies van 30 maart 2009 te volgen. In de beslissing is wel 
opgenomen dat de MORA viermaandelijks om advies zal gevraagd worden over de stand van 
zaken; een inhoudelijke opvolging door de MORA is in deze beslissing niet opgenomen. 
 

6.1.2.2 Lange en Zware Vrachtwagens (LZV’s) 
Het dossier van de Lange Zware Vrachtwagens is in de Beleidsnota opgenomen als een 
mogelijke maatregel om de efficiëntie van het wegvervoer te verhogen. Een proefproject zal 
dienen om de verhoging van de efficiëntie op ecologisch en economisch vlak te onderzoeken. 
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De MORA heeft in zijn advies gesteld niet tegen een proefproject te zijn onder een aantal 
voorwaarden zoals vereisten voor verkeersveiligheid en het vermijden van een reverse modal 
shift. De resultaten van het proefproject moeten duidelijkheid verschaffen over elementen die 
niet via voorbereidende studies konden onderzocht worden. 
 
De Vlaamse Regering heeft nog geen concrete beslissing genomen over dit proefproject. De 
transportsector heeft mogelijke LZV-trajecten voor het proefproject overgemaakt aan de 
Vlaamse administratie ter analyse. Dit heeft nog niet geleid tot concrete beleidsbeslissingen. 
Ook op federaal niveau, waar eerst aanpassingen aan de wetgeving nodig zijn, zijn nog geen 
stappen gezet. Door de vervroegde verkiezingen zijn op korte termijn geen aanpassingen te 
verwachten. 
 
6 . 1 . 3  S p o o r  

Voor het goederenvervoer per spoor zijn in 2009 geen specifieke beleidsmaatregelen 
genomen, zowel op het Vlaamse, het Belgische als het Europese niveau. In de Beleidsnota 
Mobiliteit en Openbare Werken is wel opgenomen dat een Vlaamse spoorstrategie wordt 
ontwikkeld die onder meer een capaciteitsuitbreiding voor het goederenvervoer per spoor 
moet voorzien om een modal shift te realiseren in de Vlaamse havens en de logistieke 
hotspots. Over de concrete inhoud van deze spoorstrategie is nog niets bekend. 
 
Het goederenvervoer per spoor is een geliberaliseerde sector. Op het Belgische 
spoorwegennet zijn momenteel acht46

 

 goederenvervoeroperatoren actief. Enkel voor de 
traditionele Belgische goederenvervoeroperator B-Cargo / NMBS Logistics zijn cijfers 
beschikbaar en heeft het beleid zicht op de werking van de maatschappij. Voor de andere 
goederenvervoeroperatoren zijn geen cijfergegevens beschikbaar; over hun 
goederenvervoeractiviteiten is niets bekend. De MORA betreurt de afwezigheid van deze 
cijfers omdat zo de evolutie van het spoorvervoer niet objectief kan opgevolgd worden. 

In 2009 werd de hervorming van de NMBS vrachtgroep gefinaliseerd en kreeg deze de naam 
NMBS Logistics. De hervorming moet leiden tot kostenbesparingen, een betere kwaliteit en 
productiviteit en het ontwikkelen van logistieke diensten. NMBS Logistics bestaat uit drie 
aanspreekpunten: IFB (containertransport en terminal operator), Xpedys (metaalproducten en 
bulk) en Rail Force (chemie, automotive, hout, papier, consumentengoederen,…). Daarnaast 
staat B-Cargo Operations in voor de nationale spoorproductie. De Europese Commissie 
keurde de nieuwe structuur goed in het voorjaar van 2010. 
                                                           
46 Juni 2010: NMBS Logistics, Crossrail Benelux SA, TrainsporT SA, Veolia Cargo Nederland, 

Rotterdam Rail Feeding, DB Schenker Rail Nederland, CAT-train, ERS Railways (Bron: NMBS 
Holding) 
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6 . 1 . 4  B i n n e n v a a r t  

In het Vlaamse Regeerakkoord is investeren in waterwegen opgenomen als beleidsintentie. 
De prioritaire infrastructuurprojecten zijn de Seine-Schelde verbinding en het verhogen van de 
bruggen op het Albertkanaal. Een stand van zaken van deze projecten is elders in dit 
Mobiliteitsverslag te vinden. 
 
Om het vervoer over de binnenvaart te bevorderen wordt het lopende kaaimurenprogramma 
verder gezet. In 2009 werden 6 bijkomende projecten gerealiseerd, 5 op het netwerk van NV 
De Scheepvaart en 1 op het netwerk van Waterwegen en Zeekanaal. Begin 2010 waren in 
totaal 77 projecten gerealiseerd, 12 in uitvoering, 55 in voorbereiding47

 
. 

Op nieuwe markten wordt eveneens ingezet. Op 4 december 2009 besliste de Vlaamse 
Regering om een tijdelijke steunmaatregel te implementeren voor het vervoer van paletten via 
de binnenvaart. Er zou een reëel potentieel zijn van 6 à 7 miljoen ton goederen per jaar voor 
vervoer via de binnenvaart. Om de opstartkosten voor dit vervoer onder controle te houden, 
wordt een éénmalige investeringssteun voorzien. Daarnaast is een degressieve ondersteuning 
voor de exploitatie voorzien. In totaal wordt een budget van 1,525 miljoen euro voorzien voor 
de steun. De maatregel is aangemeld bij de Europese Commissie en wacht nog op 
goedkeuring. 
 
Flanders Inland Shipping Network stelde in het najaar van 2009 voor om de steunmaatregel 
voor kleine schepen te verlengen. Deze maatregel is genomen gezien de dalende vloot kleine 
schepen en het in Vlaanderen vrij dichte netwerk van kleine kanalen48

 

 waarvoor anders op 
termijn geen schepen meer geschikt zijn. Het doel is om de beschikbare scheepsruimte (van 
400 tot 1350 ton) uit te breiden vanuit de sector met financiële middelen van de 
Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Het project laat ook toe om bestaande schepen te 
moderniseren en zo langer in de vaart te houden. Voor 2010 wordt een budget voorzien van 
400.000 euro. De subsidies kunnen aangevraagd worden tot 31 december 2010.  

6 . 2 .  F l a n ke r e n d  b e l e i d  

In het Mobiliteitsrapport 2009 heeft de MORA gevraagd om een flankerend beleid te 
ontwikkelen om modusinterne knelpunten weg te werken. Specifiek vroeg de MORA om 
maatregelen te nemen om de beladingsgraad van het wegvervoer te verhogen, een betere  
  

                                                           
47 Parlementaire vraag 394 – 12 februari 2010 
48 Kleine kanalen zijn de kanalen die niet geschikt zijn voor schepen vanaf 1350 ton (CEMT klasse IV). 
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betrouwbaarheid van het spoorvervoer en waar wenselijk en nodig het uitbreiden van de 
bedieningstijden voor de binnenvaart. 
 
Vlaanderen voert nog geen specifiek flankerend beleid. Het verhogen van de beladingsgraad 
van het wegvervoer zou kunnen gebeuren door het invoeren van een kilometerheffing. Bij het 
spoorvervoer is het moeilijk om als overheid in te grijpen; de nieuwe structuur van NMBS 
Logistics kan de betrouwbaarheid en de dienstverlening verbeteren en het mogelijk maken om 
marktgerichter te werken. Het verruimen van de bedieningstijden voor de binnenvaart is 
opgenomen in de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken maar hier rond zijn nog geen 
maatregelen genomen. 
 
Momenteel lopen een aantal studies die het beleid verder helpen uitwerken. De afgerond 
studies zijn opgenomen in bijlage bij het Mobiliteitsverslag. Voor goederenvervoer gaat het 
over studies over stedelijke distributie en nieuwe concepten voor binnenvaartvervoer. 
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In het Mobiliteitsrapport 2009 onderstreept de MORA het belang van de inschakeling van de 
verschillende vervoersmodi voor het personenvervoer op de meest duurzame wijze in één 
vervoerssysteem.  
Het is daarbij belangrijk om optimaal de capaciteit van trein, tram en bus in te zetten in functie 
van de vervoerstromen in woon-werkverkeer en om hoogwaardig voor- en natransport per 
fiets, taxi, bedrijfsvervoer, deelauto te ontwikkelen. 
 
7 . 1 .  S p o o r  

7 . 1 . 1  V l a a m s e  S p o o r s t r a t e g i e   

De idee van de Minister om een Vlaamse spoorstrategie te ontwikkelen als concrete invulling 
van het streven naar complementariteit tussen de verschillende modi in het Vlaams 
mobiliteitsbeleid, werd door de MORA in zijn advies over de beleidsnota toegejuicht.  
Hierbij moet gewogen worden op de beslissingsprocessen van de NMBS-groep, zowel voor de 
infrastructuurprojecten die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van het personen- en 
goederenvervoer als voor het reizigersvervoersaanbod.  
Er is een duidelijke behoefte om een structuur voor overleg en rapportering uit te bouwen 
tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de NMBS-groep. 
Om hieraan tegemoet te komen heeft de NMBS-Holding in december 2009 de oprichting voor 
van een overlegcomité belast met de opvolging van de uitvoering van de investeringen 
voorgesteld. In dit comité zouden vertegenwoordigers zetelen van o.a. het Vlaams Gewest en 
de NMBS-groep. 
 
Echter, tot een nieuw samenwerkingsakkoord is er nog niet gekomen. Prioriteiten voor 
Vlaanderen binnen het investeringsprogramma van de NMBS-groep werden niet vastgelegd. 
 
7 . 1 . 2  G E N   

Het Gewestelijk Expresnet van, naar, in en om Brussel vormt een van de belangrijkste 
schakels om meer woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer te laten verlopen. 
 

7.  Comodal i te i t  in  het  
personenvervoer  
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Stand van zaken:  
 Door problemen met de bouwvergunning op Lijn 124 kan de volledige GEN 

infrastructuur vermoedelijk pas tegen 2019 volledig afgewerkt worden (overzicht 
infrastructuur zie 3.3.5). 

 De NMBS behoudt haar leveringsschema voor de GEN-treinen: alle 305 stuks zullen 
ten laatste tegen einde 2015 in dienst zijn. 

 Er werd een GEN frequentie ingevoerd op de spoorlijn 60 Dendermonde-Brussel. 
 Artikel 13 van de GEN conventie uit 2003 bepaald dat een studie moet worden 

uitgevoerd over de vraag naar verplaatsingen en over de optimalisatie van het 
spooraanbod en van het multi-modaal aanbod dat daaraan complementair is. De 
studie werd op 22 juni 2009 afgewerkt. Tot op heden werd deze studie nog steeds 
niet officieel bekrachtigd door de 4 Belgische Ministers binnen het coördinatiecomité. 
Dit comité is dit jaar niet meer samengekomen.  
 

Afgezien van de vertraging op 1 lijn vorderen de andere infrastructuurprojecten zoals voorzien. 
Het  GEN kan zo operationeel zijn in 2016. Op heel wat lijnen zouden nu reeds GENtreinen 
kunnen rijden, indien de nodige rijtuigen voorhanden zijn. 
Aangezien het overleg tussen de NMBS en Vlaanderen omtrent het GEN stil ligt worden op dat 
vlak geen vorderingen gemaakt. De Minister drong in het Vlaams Parlement zelf aan op een 
betere communicatie over de planning van het GEN door Infrabel.  
 
7 . 1 . 3  S t i p t h e i d  r e i z i g e r s t r e i n e n  b i n n e n v e r k e e r  N M B S   

Tabel 30: % stipte treinen of met een vertraging van minder dan 6 minuten 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

93,2 91,9 90,3 89,2 90,2 88,9 

Bron: Infrabel 
   
De dalende trend van de stiptheid van het reizigersverkeer blijft zich doorzetten. We moeten 
teruggaan tot 1998 om op een nog slechtere prestatie (88,8%) dan voor 2009 (een 
verzachtende omstandigheid is dat het aantal reizigers bij de NMBS sindsdien bijna 
verdubbeld is).  
De vertragingen lopen vooral op in de spits waarbij de avondspits slechter scoort dan de 
ochtendspits. 
In 2009 werden 13.548 treinen geschrapt over een gedeelte van hun parcours en 8.008 over 
het hele parcours.  
 
De vertragingen van treinen op het Belgische spoor stegen fors in de eerste drie maanden van 
2010. Dat was vooral te wijten aan de treinramp in Buizingen.  
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85,6% van alle treinen arriveerde op tijd of met een vertraging van maximaal 6 minuten. In 
Antwerpen-Centraal zakte de stiptheid naar 82,3% . Vooral in de spits lopen de vertragingen 
op. In de ochtendspits reed maar 81,7 % van de treinen op tijd, in de avondspits was dat maar 
79,7%. 
 
7 . 1 . 4  S t a t i o n s o m g e v i n g e n  

Het treinstation en haar onmiddellijke omgeving worden via een aangepaste  multimodale 
ontsluiting, en voldoende ruimte voor economische ontwikkeling, kernplaatsen voor 
personenmobiliteit.  
 
De (her)aanleg van stationsomgevingen zorgt ervoor dat  voetgangers, fietsers, 
openbaar vervoer- en autogebruikers aan de stations vlot kunnen overstappen. 25 zullen op 
deze manier aangepakt worden. 
 
Voldoende fietsstallingen bij stations zetten mensen aan om hun voor- of natransport met de 
fiets te doen. Eind 2009 waren er 61.323 fietsrekken beschikbaar aan de NMBS-stations.  
Daarnaast zorgen Fietspunten mee voor een grotere complementariteit tussen fiets en trein. 
De stallingen aan de stations worden door het fietspunt onderhouden en bewaakt. Daarnaast 
verzorgen ze kleine herstellingen en verhuren ze fietsen. De eerste 7 fietspunten gingen in 
Vlaanderen in 2008 open. Begin 2010 staat de teller op 34. 
 
De aanwezigheid van Cambiowagens aan de stations biedt een alternatief om trein met 
autogebruik te combineren zonder zelf eigenaar te moeten zijn van een auto. 
Sinds december 2009 is NMBS-Holding vennoot geworden van Cambio.  Er zijn nu reeds 
cambio-wagens aan de stations Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Centraal en Brussel-Zuid. In 
2010 worden alvast verdere cambiowagens voorzien in Leuven en enkele Brusselse stations. 
Dit jaar zouden er alles samen 50 cambio-wagens worden aangeboden op de parkings van 
stations. 
 
Eind 2009 waren 29.969 autoparkeerplaatsen aan Vlaamse stations.  
 
7 . 2 .  D e  L i j n  

7 . 2 . 1  I n t e r n a t i o n a l e  b e n c h m a r k s t u d i e  o p e n b a a r  v e r v o e r   

Belangrijk in 2009 was de voorstelling van de “Internationale benchmarkstudie openbaar 
vervoer” die in maart 2010 besproken werd in de MORA. 
Deze studie is geen doorlichting van De Lijn, maar gaat na in hoeverre de middelen die 
Vlaanderen geïnvesteerd heeft in het openbaar vervoer het aanbod en het gebruik van het 
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openbaar vervoer hebben veranderd en wat dat betekent in vergelijking met de bestudeerde 
regio's. 
De belangrijkste conclusies zijn:  

• de overheidsmiddelen voor openbaar vervoer stijgen; 
• het aanbod aan openbaar vervoer stijgt, en ligt nu op een vergelijkbaar peil als in het 

buitenland, met een tendens naar meer vraaggestuurd vervoer; 
• een actief prijsbeleid ressorteert slechts beperkte modal shift effecten.     
• De exploitatie van De Lijn heeft een zeer lage kostendekkingsgraad. In andere regio’s 

stuurt men soms op kostendekking en zijn prijszetting of aanbod daarbij 
ondergeschikt, in Vlaanderen is dit omgekeerd; 

• De relatief lage 
kostendekkingsgraad is in 
mindere mate te wijten in 
verschillen in exploitatiekosten.  
 

Door het studiebureau worden op basis 
van deze conclusies volgende 
aanbevelingen gemaakt:  

• In Vlaanderen is er een 
transparante structuur met 1 
sturend niveau en 1 uitvoerend 
niveau. Taken van het 
“taktisch” niveau zijn in Vlaanderen niet duidelijk toegewezen 

• Cruciale taktische activiteiten die zouden moeten toegewezen worden zijn: 
• Monitoren van het verplaatsingsgedrag en van de effectiviteit en efficiëntie 

van het vervoerbeleid in Vlaanderen 
• prijszetting  
• Het afstemmen van het aanbod op de vraag  

Ten slotte stelt de studie dat om de kostendekkingsgraad bij te kunnen sturen verder 
onderzoek dient te gebeuren naar: 

• het verschil in kostprijs tussen een verplaatsing met De Lijn en een 
verplaatsing met andere vervoersmodi 

• de prijselasticiteit van de vraag 
• het verplaatsingsgedrag van reizigers per type vervoerbewijs 

 
Deze aanbevelingen zullen gebruikt worden bij de opmaak van een nieuwe 
beheersovereenkomst met De Lijn.  Deze overeenkomst werd nog niet opgesteld. 
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7 . 2 . 2  A f s t e m m i n g  a a n b o d  

In haar beleidsnota van de Minister krijgt het beter afstemmen van het aanbod van De Lijn op 
het aanbod van de andere openbaar vervoeraanbieders een prominente plaats. 
 
De  “Mobiliteitsvisie 2020” vormt voor  De Lijn een blauwdruk van het uitgebreid openbaar-
vervoernet dat Vlaanderen in 2020 mobiel, leefbaar en welvarend moet houden. De Lijn wil op 
basis hiervan met de NMBS op interregionaal niveau een openbaar-vervoernetwerk 
ontwikkelen. 
Deze mobiliteitsvisie zal de basis vormen bij de optimalisatie van het 
openbaar vervoernetwerk. De concrete prioriteiten zullen per provincie worden vastgelegd, in 
overleg met het maatschappelijk middenveld en op basis van een maatschappelijke en 
economische kosten/baten analyse (MBKA). 
Op dit moment legt De Lijn de laatste 
hand gelegd aan deze MBKA. Een 
eerste consultatieronde met het 
middenveld is per provincie afgerond. 
In september 2010 bespreekt de 
Vlaamse Regering een nota met de 
prioritering van de investeringen. Pas 
daarna volgt een inspraakronde met 
de MORA.   
De concrete investeringsprioriteiten 
per provincie zullen pas tegen het 
eind 2010 bekend zijn. 
 
Naast de samenwerking met de NMBS heeft De Lijn eerste projecten met de sector van het 
bezoldigd vervoer opgezet. Begin 2010 ondertekende ze in Limburg overeenkomsten met 
taxibedrijven voor inzet van taxi’s voor 15 belbusdiensten en voor het vervoer van 
rolstoelgebruikers in het kader van toegankelijkheidsprojecten. 
 
7 . 3 .  E é n - t i c k e t sy s t e e m  

Het toegankelijk maken van alle collectieve vervoersmodi via een 1-ticketsysteem 
vergemakkelijkt de overstap van het ene vervoersysteem naar het ander. 
 
Het “Belgian Mobility Card” platform (BMC) opgericht op 25 januari 2010 door de 4 openbaar 
vervoer operatoren (De Lijn, TEC, MIVB, NMBS), zal de invoering van inter-operabele ticketing 
in België coördineren. De smartcard die ontwikkeld wordt, kan in principe al alle type 
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vervoerbewijzen dragen en is gebaseerd op de Belgische datastructuur zoals deze werd 
afgesproken tussen de 4 operatoren. 
 
De Lijn voorzag in 2009 een projectbudget van 821.531 euro voor de voorbereidingen voor de 
smartcardticketing en registratie. Op basis van een intern businessplan werd  op de begroting 
van 2009 27 miljoen euro vastgelegd voor de verdere uitwerking. 
In 2010 worden praktijktesten voorzien met de nieuwe interoperabele smart card waarbij. 
Kaarten worden uitgegeven voor de personeelsleden en de reizigers in de regio Leuven-
Brussel. Daarna, in 2011 en 2012, wordt per doelgroep en in fasen een uitrol voorzien.  
 
Sinds 1 maart 2010  werken NMBS en MIVB nauwer samen: het NMBS-vervoerbewijs wordt 
gecombineerd met een elektronische MOBIB-kaart van de MIVB. Daarnaast loopt een proef 
voor de reizigers op de as Antwerpen-Brussel-Charleroi waarbij de  gecombineerde treinkaart 
NMBS – MIVB op de MOBIB smartcard werd samengebracht. 
 
7 . 4 .  C a m bi o  /  A u t od e len  

Cambio en informeel autodelen zijn systemen waarbij een aantal auto's op verschillende 
plaatsen ter beschikking worden gesteld van de leden van de organisatie. Ze vormen de ideale 
oplossing voor wie, vooral in de stadscentra, relatief weinig rijdt.  
Cambio blijft gestaag groeien: meer steden met meer standplaatsen en meer voertuigen.  
Tabel 31: ·overzicht Cambio Vlaanderen 
 2006 2007 2008 2009 

aantal voertuigen 44 56 77 109 
aantal standplaatsen 18 24 33 51 
aantal klanten 1.039 1.460 1.922 2.612 

Bron: Cambio 

 
Ook het aantal informele autodelen (waarbij meerdere mensen om beurten gebruik maken van 
één of meerdere gezamenlijke auto’s) kent steeds meer succes.  
Tabel 32: overzicht Autopia 

 Leden groepen 
2006 261 59 
2007 320 71 
2008 630 85 
2009 800 96 

Bron:Autopia 
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De absolute cijfers laten echter zien dat het hier nog steeds om een randfenomeen gaat 
binnen de mobiliteitskeuzes. Slechts 3500 Vlamingen kiezen voor het gemeenschappelijk 
gebruik van private voertuigen. Ter vergelijking: de Zwitserse autodeelformule telt meer dan 
90.000 klanten en  2.300 voertuigen. 
 
Ondanks de duidelijk geformuleerde intentie in de Beleidsnota ontbreekt het vooralsnog aan 
middelen om van autodelen een belangrijke speler te maken binnen de mobiliteit. 
Volgens Cambio zijn deze middelen noodzakelijk om op grote schaal bij bedrijven te gaan 
prospecteren. Het verkrijgen van de nodige kredieten nodig om te investeren in de uitbreiding 
blijft volgens hen problematisch. Ten slotte geeft Cambio aan dat gemeenten huiverachtig 
blijven om parkeerplaatsen “op te offeren”  door deze vast voor te behouden voor Cambio en 
zorgt ook de gebrekkige fiscaliteit rond Cambio ervoor dat bedrijven niet meer voor de formule  
kiezen.  
De NMBS-Holding is sinds december 2009 vennoot van Cambio waardoor cambiowagens nu 
ook te vinden zijn aan treinstations in Vlaanderen (zie 7.1.4). 
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8 . 1 .  D e c r e e t  M o b i l i t e i t s b e l e i d  

Met het Decreet Mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009 is de vorige regering ingegaan op de 
behoefte om te komen tot een wettelijk kader voor het mobiliteitsbeleid. Het decreet heeft tot 
doel de basiselementen van een duurzaam mobiliteitsbeleid juridisch te verankeren.  
 
8 . 2 .  M o bi l i t e i t s p l a n  V l aa n d e r e n  

Het Decreet Mobiliteitsbeleid bepaalt dat moet worden voorzien in een goedgekeurd 
Mobiliteitsplan Vlaanderen uiterlijk tegen 31 december 2010 en voorziet in een aantal 
minimale inhoudelijke en procedurele vereisten. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen moet volgens 
het decreet het richtinggevend kader zijn voor het te voeren mobiliteitsbeleid voor de periode 
2010-2020.  
 
In 2009 begon de Vlaamse administratie aan de voorbereidingen van dit plan. De 
Mobiliteitsraad Vlaanderen ontving op 15 juli 2009 een adviesvraag over de 
toekomstscenario’s voor het nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen. De MORA gaf aan dat hij op 
basis van de voorgestelde documenten nog geen inhoudelijke antwoorden kon formuleren  en 
stelde vast dat bijsturing van het planningsproces noodzakelijk was om tot voldoende 
draagvlak en kwaliteit te komen.49

 

 Bovendien vroeg de MORA afstemming met de 
planningsprocessen in andere beleidsdomeinen als ruimtelijke ordening en milieu en daartoe 
met spoed de nodige stappen te zetten.  

Met het decreet budgetcontrole 2010 heeft de Vlaamse Regering de definitieve vaststelling 
van het Mobiliteitsplan Vlaanderen met 2 jaar verschoven naar uiterlijk 31 december 2012. De 
Vlaamse Regering heeft dit nodig geacht om de kwaliteit van de participatie en het finale 
mobiliteitsplan te kunnen garanderen. De MORA heeft in zijn advies gepleit om het uitstel te 
koppelen aan meer garanties voor vroegtijdige betrokkenheid van het georganiseerd 
middenveld.50

 
  

                                                           
49 MORA-advies van 23 oktober 2009 
50 MORA-advies van 30 april 2010 

8.   Mobi l i te i tsp lanning 
en –monitor ing 
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De MORA stelt vast dat het voorbije jaar de voorbereidende werkzaamheden niet transparant 
verlopen zijn. Het uitvoeringsdecreet heeft ook lang op zich wachten. Pas op 9 juni 2010 heeft 
de Vlaamse Regering het besluit tot oprichting van een gewestelijke planningscommissie en 
tot opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen principieel goedgekeurd. Het uitblijven van 
andere uitvoeringsbesluiten m.b.t. de sneltoets en de beleidsmonitoring en het ontbreken van 
een concrete timing maakt de Mobiliteitsraad ongerust.51

 
 

8 . 3 .  M o bi l i t e i t sm o ni t o r  

Het Decreet Mobiliteitsbeleid geeft de decretale basis voor een mobiliteitsmonitoringsysteem. 
Een monitorsysteem moet toelaten na te gaan of de mobiliteitsdoelstellingen gehaald worden 
en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.  
 
De MORA heeft in zijn Mobiliteitsrapport 2009 een tekort aan relevante gegevens over het 

Vlaamse mobiliteitsbeleid 
vastgesteld. De Minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken 
benadrukte bij de voorstelling van 
de Beleidsnota 2009-2014 dat een 
betere mobiliteitsmonitor voor haar 
een prioriteit is. Overeenstemming 
tussen de verschillende actoren 
over de mobiliteitsindicatoren is 
daarbij noodzakelijk. 
 
De MORA ziet echter nog geen 
stappen naar een meer structureel 
datamanagement en 
monitorsysteem. Er zijn geen 
duidelijke afspraken en er is geen 

afstemming tussen verschillende instanties die data verzamelen. De twee Steunpunten 
Mobiliteit en Openbare Werken hebben elk voor hun domein de opdracht gekregen een 
jaarlijks indicatorenboek uit te werken. Het indicatorenboek goederenvervoer is reeds jaarlijks 
beschikbaar. Het steunpunt verkeersveiligheid werkt aan een indicatorenboek vanuit 
verkeersveiligheid, maar het is nog niet gekend wanneer een eerste indicatorenboek wordt 
opgeleverd.  
 

                                                           
51 Zie MORA - Advies  van 25 juni 2010 over het Participatiebesluit. 
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Onderzoeksgroepen binnen de Steunpunten hebben in 2009 verschillende rapporten 
opgeleverd, maar in juni 2010 zijn nog maar enkele hiervan vrijgegeven. Ook in de ontsluiting 
en het beheer van andere studies en rapporten bestaat weinig transparantie en systematiek.  
 
8 . 4 .  M o bi l i t e i t s e f f e c t enr a p p o r t  

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende de dossiersamenstelling 
van de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning (B.S 10/08/2009) is het opstellen van 
een MOBER (of mobiliteitsstudie) verplicht bij de aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning van bepaalde grootschalige projecten. Het besluit bepaalt voor welke projecten 
een vergunning verplicht is, de gemeenteraad kan indien nodig of wenselijk strengere criteria 
bepalen. De verplichting tot het opstellen van MOBER binnen de bouwaanvraag geldt niet als 
het project onderworpen is aan een milieueffectenrapportage en voor verkavelingprojecten 
waarvoor in de verkavelingaanvraag reeds een mobiliteitsstudie werd opgemaakt. 
 
De Vlaamse Regering heeft er voor gekozen om kleinere projecten te ontzien van een 
MOBER, maar geeft aan dat een beperkte Mobiliteitstoets aangaraden is. De Vlaamse 
overheid stelde een handboek over MOBERs samen om de gemeenten hierin te 
ondersteunen. 
 
De MORA vindt mobiliteitseffectenrapportage belangrijk als beslissingsondersteunend en 
probleemvoorkomend instrument.52

 

 Hierdoor kan inzicht ontstaan in de impact van een 
ontwikkeling op de mobiliteit zodat tijdig kan bijgestuurd worden.  

8 . 5 .  C o n v e n an t s  

De MORA heeft geen overzicht van het aantal afgesloten convenants ter beschikking. 
 
8 . 6 .  C o n c l u s i e  

Het Decreet Mobiliteitsbeleid van 9 maart 2009 geeft het wettelijk kader voor het 
mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. Het verankert twee belangrijke fundamenten van het 
mobiliteitsbeleid: planning en monitoring. In juli 2009 werd via een uitvoeringsbesluit over de 
stedenbouwkundige vergunning de MOBER toegevoegd als beslissingsondersteunend en 
probleemvoorkomend instrument. 
  

                                                           
52 Zie MORA-advies van 24 oktober 2008 over het Decreet Mobiliteitsbeleid 
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De uitvoering van het decreet heeft vertraging opgelopen. Voor het monitoren van het 
mobiliteitsbeleid zijn nog geen zichtbare stappen gezet. De vaststelling van het Mobiliteitsplan 
wordt met twee jaar uitgesteld. Recent werden door de Vlaamse Regering het besluit tot 
oprichting van de planningscommissie en tot de opmaak van het Mobiliteitsplan principieel 
goedgekeurd. De MORA hoopt dat hiermee de start genomen wordt voor een transparant 
proces richting een Mobiliteitsplan Vlaanderen en een beleidsondersteunend monitorsysteem. 
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9 . 1 .  E c o - e f f i c i ë n t i e  

PACT 2020 streeft naar een verkeers- en vervoerssysteem in Vlaanderen dat tot de 
performantste van Europa behoort en stelt voorop dat Vlaanderen minimaal voldoet aan de 
milieudoelstellingen die andere Europese landen ook dienen te bereiken in 2020. Om dit te 
bereiken moet de eco-efficiëntie van het goederen- en personenvervoer sterk verbeteren.53

 
 

De voorbije jaren was als gevolg van de Europese emissienormen voor nieuwe voertuigen en 
brandstoffen een absolute ontkoppeling vast te stellen tussen de transportstromen en de 
emissies van PM en NOx. Ook in 2008 blijft die tendens aangehouden. 
Figuur 13: Evolutie emissies transportsector 

 
Bron: MIRA,2010 
 

                                                           
53 Zie Doelstellingen 16.1 en 16.3 van PACT 2020. 
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Bij het personenverkeer zet zich ook in 2008 de absolute ontkoppeling door tussen het 
energiegebruik en de emissie van broeikasgassen enerzijds en de transportstromen 
anderzijds. De daling van het energiegebruik en de broeikasgasemissies is te danken aan de 
verdere verdieselijking van het wagenpark en de verhoogde beschikbaarheid en aankoop van 
zuinigere wagens. De CO2-emissies in het goederenvervoer over de weg zijn in 2008 verder 
gestegen. Toch betekent dit een relatieve ontkoppeling met het transportvolume.   
 
Personenwagenpark 
Het Vlaamse wagenpark blijft nog steeds verdieselijken. Het aantal dieselwagens steeg met 
83.000, terwijl het aantal benzinewagens met 31.000 daalde in 2008 t.o.v. 2007. De 
personenwagenvloot in Vlaanderen bestaat in 2008 uit 58% diesel en 41% benzine; de 
alternatieven (LPG, hybrides, CNG) halen minder dan 1%. Er kwamen zo’n 1.000 hybride 
wagens bij in 2008 waardoor het totaal op ongeveer 2.700 komt. Hoewel dieselwagens 
gemiddeld genomen minder CO2 uitstoten, hebben zij een negatieve impact op fijn stof en 
NOx. 54

 
 

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw personenwagens in Vlaanderen daalde tussen 2008 en 
2009 met 3,4% (van 151 naar 146 g/km). De gemiddelde uitstoot van personenwagens in 
Vlaanderen blijft daarmee ongeveer 10 g/km hoger liggen dan in Wallonië.55

 

 Dit komt doordat 
in Vlaanderen  meer krachtige en zwaardere wagens gekocht worden. De huidige gemiddelde 
CO2-uitstoot in Vlaanderen van 146 g/km ligt bijgevolg nog beduidend boven de streefwaarde 
vooropgesteld in PACT 2020: gemiddeld 130 g/km tegen 2012-2015 en 95 g/km tegen 2020. 
Toch lijkt met de huidige trendmatige daling de doelstelling van PACT 2020 haalbaar. 

Tabel 33: Gemiddelde CO2-emissies (in g/km) van nieuwe wagens per gewest 
  2007 2008 2009 Δ2008/2009 (%) 
Vlaanderen 156 151 146 -3,4% 
Wallonië 147 141 135 -4,3% 
Brussel 152 148 142 -3,9% 
België 153 148 142 -4,2% 
Bron: FEBIAC 
 

                                                           
54 Bron: VITO, E-motion, 2010 
55 Cijfers FEBIAC 
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Tabel 34: Evolutie van de CO2-emissies door nieuwe personenwagens in België 
  Benzine Diesel Gemiddelde 
  CO2 

(g/km) 
l/100 
km 

evolutie CO2 
(g/km) 

l /100 
km 

evolutie CO2 
(g/km) 

evolutie 

2004 165 6,9 -1,2% 152 5,7 -1,3% 156 -1,3% 
2005 163 6,8 -1,2% 152 5,7 0,0% 155 -0,6% 
2006 159 6,7 -2,5% 152 5,7 0,0% 154 -0,6% 
2007 157 6,6 -1,3% 151 5,7 -0,7% 153 -0,6% 
2008 153 6,4 -2,5% 147 5,5 -2,6% 148 -3,3% 
2009 148 6,2 -3,5% 141 5,3 -4,1% 142 -4,1% 
Bron: FEBIAC 
 
 
Figuur 14: Evolutie benzinewagens 

 
Bron: VITO, CO2-monitoring, 2010 
 
Figuur 15: Evolutie dieselwagens 

 
Bron: VITO, CO2-monitoring, 2010 
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Volgens cijfers van de federaal staatssecretaris voor milieufiscaliteit werden 18.000 
ecopremies toegekend voor de aankoop van een wagen met CO2-uitstoot lager dan 115 g/km. 
In 2009 werden 43.000 premies toegekend. Ook de roetfilters worden deels terugbetaald. 
 
In 2008 zijn er opnieuw een groot aantal Euro 4 personenwagens bijgekomen. Het aantal 
voertuigen in de andere Euroklassen is daarentegen verder gedaald, behalve voor Euro 1. In 
2008 voldoen bijna 2 op 3 wagens in het Vlaamse wagenpark aan de normen van Euro 3 of 4. 
De verschoning van het wagenpark zet zich geleidelijk aan door, maar verloopt betrekkelijk 
langzaam als gevolg van de hoge gemiddelde leeftijd van het wagenpark.  
 
 
Figuur 16: Personenwagenpark Vlaanderen 

 
Bron: VITO, E-motion, 2010 
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Figuur 17: Evolutie Belgische wagenpark volgens Euronorm (benzine en diesel) 

 
Bron: Febiac 
 
Vrachtwagenpark  
Ook bij het goederenvervoer over de weg zet de verschoning van het voertuigenpark zich 
door. Het aantal bestelwagens en trekkeropleggers die aan Euro 4 of Euro 5 voldoen, stijgt 
sterk in 2008. Vrachtwagens echter worden minder snel vervangen waardoor we ook zien dat 
de doorbraak van Euro 4 en 5 in 2008 eerder beperkt is. 
 
 
Figuur 18: Evolutie bestelwagens 
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Figuur 19: Evolutie trekkers + oplegger 

 
 
 
Figuur 20: Evolutie vrachtwagens 

 
Bron: VITO, E-motion, 2010 (toewijzing euronorm op basis van jaar inschrijving) 
 
Cijfers van FEBIAC tonen een sterke intrede van Euro 5 voertuigen bij de commerciële zware 
bedrijfsvoertuigen. Vooral bij trekkers is dit vast te stellen, doordat Euro 3 vrachtwagens 
onmiddellijk werden opgevolgd door een versnelde introductie van Euro 5 hoewel hiervoor nog 
geen verplichting gold. 
 
  

0

5000

10000

15000

20000

Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 en 5

2004 2005 2006 2007 2008

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 en 5

2004 2005 2006 2007 2008



Mobiliteitsverslag 2010 105 

Tabel 35: Vrachtwagenpark in België volgens Euronorm (update 31/03/2010)56

  
 

Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Totaal 
Zware bedrijfsvoertuigen (+3,5 tons)  31.629 12.487 17.064 26.101 11.662 5.123 104.066 
Trekkers 8.057 1.625 4.545 17.352 5.878 9.377 46.835 

Bron: FEBIAC 
 
 

9 . 2 .  V l a am s B e l e i d   

9 . 2 . 1  V l a a m s e  S t r a t e g i e  D u u r z a m e  o n t w i k k e l i n g  

Zoals decretaal bepaald moet na de eedaflegging van elke nieuwe regering een strategienota 
duurzame ontwikkeling worden goedgekeurd door de Vlaamse regering en medegedeeld aan 
het Vlaams Parlement. Op 20 juli 2006 werd de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling 
(VSDO) aangenomen, die werd ondertekend door 14 middenveldorganisaties. Een nieuwe 
VSDO is in opmaak tegen eind 2010. Het beleidsdomein mobiliteit blijft in de voorbereidingen 
hiervan onderbelicht.  
 
9 . 2 . 2  T u s s e n t i j d s e  a c t i e p l a n n e n  v e r k e e r s l a w a a i  

Verkeerslawaai wordt ervaren als de belangrijkste bron van hinder in onze leefomgeving. 
PACT 2020 bepaalt dat het aantal personen die potentieel ernstig gehinderd worden door 
geluidsoverlast van verkeer tegen 2020 met 15% moet dalen.  
 
In uitvoering van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai zijn lidstaten gelast met het 
opmaken van geluidsbelastingkaarten, het aannemen van actieplannen en het voorlichten van 
het publiek. In een eerste fase moesten  de actieplannen op 18 januari 2009 bij de Europese 
Commissie ingediend zijn.  
 

                                                           
56 Cijfers op basis van DIV maar waarbij onbekenden verdeeld werden over Euronormklasses op basis 

van datum van eerste registratie (correctie uitgevoerd door FEBIAC). Bovendien zijn in de tabel 
vrachtwagens opgenomen die wellicht niet meer bestaan en/of rondrijden. Het werkelijk aantal Euro 
0 en Euro 1 ligt wellicht beduidend lager. 
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De Commissie heeft op een bilaterale vergadering van 17 maart 2009 laten verstaan dat 
uitstel tot 2010 voor de actieplannen niet aanvaardbaar is. In een reactie van 9 juni 2009 is 
aan de Commissie meegedeeld dat de definitief door de Vlaamse Regering vastgestelde 
(tussentijdse) actieplannen eind 2009 verwacht werden. De Vlaamse Regering keurde pas in 
maart 2009 de geluidskaarten voor belangrijke wegen, spoorwegen en Brussels Airport goed. 
In oktober 2009 werden de ontwerpen van actieplannen voor belangrijke wegen, spoorwegen 
en luchthaven Brussels Airport op de Vlaamse Regering ter kennisneming gebracht. In 
november en december 2009 liep het openbaar onderzoek rond deze ontwerpen van 
actieplannen. Momenteel zijn nog steeds enkel de tussentijdse actieplannen goedgekeurd. In 
de tussentijdse actieplannen worden ondermeer rekeningrijden voor vrachtwagens, 
aanbrengen geluidsvriendelijke wegdekken, het plaatsen van geluidsschermen en stimuleren 
van gebruik van stille voertuigen en banden als maatregelen naar voor geschoven. 
 
De MORA heeft op 2 december 2009 beslist om over de tussentijdse actieplannen geen 
advies te geven. De MORA wil wel betrokken worden wanneer bij de verdere uitwerking ervan 
strategische beleidskeuzes worden gemaakt.57

 
 

In januari 2010 
kende de Vlaamse 
Regering subsidie 
toe aan Antwerpen, 
Gent en Brugge voor 
de opmaak van 
geluidskaarten (fase 
2). De geluidskaarten 
voor de agglomeratie 
Antwerpen werden 
door het College van 
de Stad Antwerpen 
goedgekeurd op 19 

maart 2010. Na goedkeuring door de Vlaamse Regering zullen deze kaarten aan de Europese 
Commissie worden gerapporteerd. De kaarten van de agglomeratie Gent worden verwacht in 
de loop van 2010. 
 
 

                                                           
57 Briefadvies MORA Actieplannen Omgevelingslaai aan Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en 

Cultuur Joke Schauvliege. 
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9 . 2 . 3  A c t i e p l a n  f i j n  s t o f  

Op 1 januari 2005 traden de Europese luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof (PM10) in werking. 
Doordat veel Europese landen problemen hadden met het behalen van deze norm, voorziet de 
nieuwe Europese richtlijn luchtkwaliteit de mogelijkheid om uitstel te vragen voor de normen 
tot juni 2011. In november 2009 kreeg België samen met zeven andere lidstaten van de 
Europese Commissie een eerste waarschuwing omdat het onvoldoende kan aantonen dat het 
de norm voor fijn stof tegen midden 2011 kan halen.  
 
Een aanvraag om uitstel voor 6 Vlaamse zones werd afgewezen. De Commissie motiveert dat 
bepaalde maatregelen niet in beschouwing zijn genomen en vermeldt daarbij expliciet lage-
emissiezones en rekeningrijden. De commissie stelt ook vast dat een aantal maatregelen die 
werden opgenomen pas na 2011 in werking zullen treden. 
 
De Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur heeft aangegeven dat het Actieplan fijn 
stof op volgende wijze verder wordt uitgevoerd, aangevuld en bijgestuurd: 
 

• 2010 bijsturing roetfilter 
• Principiële beslissing invoering kilometerheffing voor vrachtwagens 
• Hervorming verkeersbelastingen: hiervoor wordt alles in het werk gesteld om dit te 

versnellen 
• Invoering van emissie-arme zones wordt onderzocht 
• Overleg met federale overheid om verdieselijking tegen te gaan 
• 3E binnenvaartconvenant 
• Verlenging en herziening van het Vlaams Impulsprogramma voor emissiearme 

binnenvaart 
• Aanbieden van walstroom in de havens 

 
9 . 2 . 4  V e r g r o e n i n g  w a g e n p a r k  

Bijsturing subsidies voor het plaatsen van roetfilters  
Eind 2008 keurde de Vlaamse Regering een subsidiebesluit goed voor de plaatsing van 
roetfilters op personenwagens. Een premie bedroeg 80% van de totale kostprijs van de 
installatie van een roetfilter met een maximum van 400 euro. Dit resulteerde in 2009 in slechts 
76 ingediende dossiers of 30.400 € steun. In april 2010 gaf de Vlaamse Regering haar 
principiële goedkeuring voor het wijzigingen van het subsidiebesluit opdat meer mensen zullen 
overgaan tot het plaatsen van roetfilters. Voortaan zullen ook premies worden toegekend voor 
de installatie van een roetfilter op Euro 4 dieselwagens (indien de eerste inschrijvingsdatum 
niet later valt dan de datum van publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad), wordt de 
beperking tot natuurlijke personen opgeheven zodat ook eigenaars van bedrijfswagens een 
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premie kunnen aanvragen, wordt het premiepercentage 100% met een beperking tot 600 euro, 
krijgt de garage die de installatie uitvoert ook een premie van 50 euro en wordt de 
uitbetalingprocedure ingekort.  
  
Ecologiepremie voor bedrijven 
 
De ecologiepremie voor bedrijven kent meer succes. In totaal werd voor 700.000 euro 
subsidies aan bedrijven toegekend voor 61 dossiers. Ook de eerste oproep in 2010 werden 
reeds 30 dossiers goedgekeurd, goed voor 200.000 euro steun. 
 
2009 

Elektrisch aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of 
meer. 

17 

Voertuig op biobrandstof (ethanol 95 percent)  0 

Hybride aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meer 7 

Voertuig op aardgas 12 
Euro V motor voor zware voertuigen 23 
Roetfilter voor bestaande zware voertuigen met euro I, II of III 
motor 

2 

Totaal 61 
 
2010 (eerste call, van de drie) 

Elektrisch aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of 
meer; uitgezonderd vorkheftrucks 

6 

Voertuig op biobrandstof (ethanol 95 percent of Biodiesel)  0 

Hybride aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meer 7 

Voertuig op aardgas 3 
EEV-motor voor zware voertuigen  13 
Roetfilter voor bestaande zware voertuigen met euro I, II of III 
motor 

1 

Totaal 30 
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9 . 2 . 5  P r o j e c t e n  d u u r z a m e  l o g i s t i e k  

De Vlaamse Regering kondigt in de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken een 
Masterplan Groen Vervoer aan. Het masterplan moet gericht zijn op de vergroening van het 
eigen voertuigenpark, het stimuleren van een netwerk voor groene tankstations en het verder 
inzetten op het 3E convenant voor de scheepvaart. De elementen die daarbij naar voor worden 
geschoven zijn: 

• Vergroening voertuigen van de Vlaamse overheid, inclusief voertuigen van 
De Lijn. 

• De ontwikkeling van een netwerk groene tankstations. 
• Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe generatie biobrandstoffen. 
• Het inzetten van milieuvriendelijke taxi’s: hybride en elektrische voertuigen. 
• De verdere uitbouw van het 3E-convenant binnenscheepvaart.  

 
De MORA heeft nog geen indicatie of de Vlaamse Regering de opmaak van het Masterplan 
Groen Vervoer al heeft opgestart. Momenteel zijn wel reeds enkele projecten gelanceerd. Het 
gaat hierbij ondermeer om de kandidatuurstelling innovatieve ideeën die leiden tot 
verminderde uitstoot van CO, NOx en fijn stof in de binnenvaart (december/ januari 2010) en 
proefprojecten rond een stille belevering van winkels in stedelijke centra. 
 
 
9 . 3 .  E U  b e l e i d  e n  i n t e rn a t i o na l e  t r e nd s  

De EU is een erg belangrijk kader wat betreft de milieuaspecten van de sector transport. De 
nieuwe Europese Commissie heeft bij haar aanstelling aangekondigd dat de aanpak van de 
milieu-impact van transport hoog op de agenda komt58

 

. Wat betreft personenvervoer zet men 
sterk in op modal shift en nieuwe technologie. Op 30 september 2009 werd daarvoor al het 
Actieplan Stedelijk Vervoer goedgekeurd door de Europese Commissie. 70% van de 
Europeanen leven in verstedelijkt gebied waardoor schoon stedelijk vervoer en met name 
openbaar vervoer en de fiets een vooraanstaande rol moeten spelen. 

Voor het goederenvervoer zal het Witboek Transport (Strategisch Initiatief 18) dat eind 2010 
verwacht mag worden en belangrijk kader gaan vormen. Het lijkt erop dat energie en kilmaat 
daarbij prominenter naar voor gaan komen naast economische groei en bereikbaarheid, 
veiligheid en arbeidsomstandigheden.  
 
De impact van het goederenvervoer op milieu blijkt immers nauw gekoppeld aan de 
economische groei of krimp. Tot de crisis was er een sterke link tussen economische groei en 

                                                           
58 Zie ook “Time tot Act”, werkplan 2010 van de Europese Commissie  
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CO2-emissies transport59, vooral in goederenvervoer, terwijl personenvervoer een 
ontkoppeling kende. Door de crisis zijn de emissies van goederenvervoer drastisch gedaald 
door de sterke terugloop van de afgelegde kilometers (bij personenvervoer slechts lichte 
daling). Hoewel verwacht wordt dat na de crisis de emissies van het goederenvervoer weer 
snel gaan stijgen, zijn de verwachtingen dat de uitstoot tegen 2020 en 2030 door de crisis toch 
lager zullen liggen dan aanvankelijk gedacht.60

 

 Het is echter nog onduidelijk in welke mate dit 
laatste effect zal hebben op het Europees transportbeleid en met name het Witboek Transport. 

De MORA verwacht dat zowel het Actieplan Stedelijk Vervoer als het Witboek Transport 
worden meegenomen in het Vlaamse beleid. 
 
 
9 . 4 .  M IR A - S  2 0 0 9  

In 2009 werd in voorbereiding van een nieuw op te maken Milieubeleidsplan een 
toekomstverkenning gedaan aan de hand van een scenarioanalyse. Ook voor de sector 
transport gebeurde deze oefening met horizon 2030. Uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat in het referentiescenario de dalende trend voor de meeste emissies zich doorzet als 
gevolg van strengere euronormen in het wegverkeer.  Het huidige beleid volstaat echter niet 
om de NEC- en CO2-doelstellingen te behalen. Bijkomende maatregelen zijn daarvoor nodig. 
 
MIRA-S61

 

 concludeert dat door technologische oplossingen de problemen van de 
luchtvervuiling kunnen aangepakt worden (NOx, NMVOS, CO en PM-uitlaat). Voor CO2 en 
niet-uitlaatemissies zijn extra inspanningen noodzakelijk. Zelfs in een ambitieus scenario werd 
vastgesteld dat maatregelen gericht op brandstofefficiëntie en het gebruik van biobrandstof 
niet volstaan om de emissies voldoende te laten dalen. De auteurs stellen voor om op korte 
termijn maatregelen te nemen om de verkeersstromen te beheersen, gemeenschappelijk 
vervoer te promoten en te investeren in milieuvriendelijke brandstof- en voertuigtechnologieën. 

 
9 . 5 .  C o n c l u s i e  

De cijfers van 2008 geven aan dat het verkeer in Vlaanderen steeds minder milieuvervuilend 
is. De positieve tendens van de voorbije jaren zet zich dus ook in 2008 door. Dit is vooral te 
danken aan de introductie van steeds schonere voertuigen die moeten voldoen aan de 
                                                           
59 TERM2009 van Europees Milieuagentschap (EEA): http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-

resource-efficient-transport-system  
60 International Transport Forum (ITF): 

http://www.internationaltransportforum.org/statistics/CO2/index.html  
61 MIRA 2009 - Milieurapport Vlaanderen, Milieuverkenning 2030. Hoofdstuk 6: Transport. 

http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-resource-efficient-transport-system�
http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-resource-efficient-transport-system�
http://www.internationaltransportforum.org/statistics/CO2/index.html�
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strengere Europese normering. Toch geeft MIRA-S aan dat met het lopende mobiliteitsbeleid 
de vooropgestelde doelstellingen inzake milieu niet gehaald zullen worden. 
 
De  Vlaamse Regering erkent dat bijkomende inspanningen noodzakelijk zijn en zet daarom in 
op verschillende proefprojecten, studies en subsidies. De MORA mist echter een duidelijke 
strategie en plan voor een verduurzaming van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Het Europese 
beleid inzake normering is erg belangrijk voor het Vlaamse beleid, maar gezien de specifieke 
situatie (o.a. dicht wegennet en bebouwing en gunstige logistieke ligging) moet Vlaanderen 
extra accenten leggen om de milieudoelstellingen te bereiken die ook andere Europese landen 
dienen te bereiken. 
  
De MORA wijst daarbij nogmaals op het belang van een strategische visie op mobiliteit. 
Voorlopig blijft het wachten op de eerste aanzet voor een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen, 
het in de beleidsnota aangekondigd Actieplan Groen Vervoer of het luik mobiliteit in de 
Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling. 
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1 0 . 1 .  B e l an g  w o on - w e r kv e r k e e r   

Uit OVG362

 

 blijkt dat woon-werkverkeer in 2008 goed is voor 15% van het aantal 
verplaatsingen. Winkelen (22%) en vrije tijd (30%) zijn dus in aantal verplaatsingen 
belangrijker dan woon-werkverkeer. Wat betreft het aantal afgelegde kilometers heeft woon-
werkverkeer een aandeel 21%. Zakelijk verkeer is sterk gelinkt aan woon-werkverkeer en staat 
voor 14% van de dagelijks afgelegde personenkilometers.  

Tabel 36: Aandeel (%) in verplaatsingen en verplaatsingskilometers per motief  
  aandeel verplaatsingen aandeel verplaatsingskilometers 
werken 14,88 20,55 
zakelijk 5,74 13,99 
onderwijs 6,65 3,97 
winkelen 21,6 9,58 
diensten 5,39 2,84 
recreatief     

ontspanning 13,26 17,67 
bezoek 12,44 11,42 
wandelen,joggen, rondrit 3,77 3,32 

iets/iemand halen/brengen 11,6 8,31 
andere 4,66 8,36 
 Totaal 100 100 
Bron: OVG3 
 
In het autoverkeer is woon-werk nog belangrijker: 28% van alle verplaatsingen als 
autobestuurder zijn met als motief werken en 17% met zakelijk motief. Bovendien wordt voor 
werken en zakelijke doeleinden vaker alleen in de auto gezeten: de gemiddelde 
bezettingsgraad van de auto in woon-werkverkeer bedraagt 1,2 terwijl dit gemiddeld voor alle 
verplaatsingen 1,8 bedraagt en voor recreatieve verplaatsingen 2,2. 

                                                           
62 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 2007-2008 (OVG3) is een enquête bij 8.800 Vlamingen 

van 6 jaar en ouder. Door een methodologische wijziging kunnen de cijfers niet zomaar vergeleken 
worden met vorige edities van OVG. Cijfers van OVG4 (2009) zijn nog niet beschikbaar. 

10.  Woon-werkverkeer 
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Tabel 37: Verdeling volgens motief van de verplaatsingen als autobestuurder en als 
autopassagier (%) 

zakelijk werken winkelen bezoek onder 
wijs 

wandelen
, joggen, 
rondrit 

iets/iemand 
halen/ 

brengen 

ontspanning diensten iets anders 

Auto-
bestuurder 

17% 28% 10% 12% 1% 1% 12% 11% 3% 4% 

Auto-
passagier 

4% 6% 13% 18% 4% 2% 9% 33% 4% 7% 

Bron: OVG3 
 
Het belang van woon-werkverkeer heeft ook te maken met de maatschappelijke kosten die 
ermee gepaard gaan en die vanuit duurzaamheid niet gewenst zijn. Files leiden tot 
verminderde bereikbaarheid en tijdsverlies waaraan kosten verbonden zijn. Bovendien leidt dit 
tot stress bij werknemers en tot bijkomende moeilijkheden in de combinatie werk/gezin, 
hetgeen de werkbaarheid niet ten goede komt. Dit is zeker het geval voor werknemers tussen 
25 en 45 jaar. Die groep legt bijna 50% van de verplaatsingskilometers af in het kader van het 
werk, waarvan zo’n 30% in woon-werk. Het is ook deze groep die gemiddeld beduidend meer 
kilometers aflegt per dag: ongeveer 57km (cijfers OVG3). 
 
De afgelopen 10 jaar is de beroepsbevolking met zo’n 300.000 personen gegroeid waardoor 
het woon-werkverkeer in volume is gestegen. Die trendmatige groei werd door de crisis in 
2009 even doorbroken. Maar Vlaanderen wil de werkzaamheidgraad verhogen tegen 2020 
(doelstelling PACT 2020). Dit betekent nog meer mensen die aan de slag zijn en dus meer 
woon-werkverplaatsingen en -kilometers. Bovendien zal ook het transport van goederen 
opnieuw in omvang toenemen. Nu 
heeft Vlaanderen al te maken met 
capaciteitsproblemen op de weg en 
in het openbaar vervoer.  
 
De sociaal economische impact van 
het woon-werkverkeer kan dus 
moeilijk onderschat worden. Daarom 
ook dat de Vlaamse Regering, de 
sociale partners en andere 
middenveldorganisaties hiervoor in 
PACT 2020 ambitieuze 
doelstellingen hebben geformuleerd. 
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1 0 . 2 .  D o e l s t e l l i n ge n  P AC T  20 2 0  n i e t  b in n en  h an d b e r e i k  

1 0 . 2 . 1  M o d a l  s p l i t  e n  m o d a l  s h i f t  

Modal split - Vlaanderen 
 
De opeenvolgende OVG’s zijn door methodologische wijzigingen niet strikt te vergelijken. 
Hierdoor zijn trendmatige conclusies moeilijk te maken. Niettemin kan worden vastgesteld dat 
er geen echte modale verschuivingen hebben plaats gevonden de afgelopen 15 jaar. Uit de 
cijfers van de federale diagnostiek63

Tabel 38: Modale verschuiving in woon-werkverkeer volgens aantal verplaatsingen en afstand  

 blijkt wel dat duurzame modi in het woon-werkverkeer de 
laatste jaren licht terrein winnen ten aanzien van de auto en bovendien zouden grote bedrijven 
bijkomende maatregelen overwegen. Het is afwachten of die voorzichtig positieve trend zich 
doorzet. 

  aantal verplaatsingen afstand 

  OVG1 OVG2 OVG3 OVG1 OVG2 OVG3 
te voet 5,94 3,33 5,0 0,29 0,32 0,2 
fiets 14,26 12,32 12,2 3,24 2,86 3,2 
brom/snorfiets 1,2 1,5 0,5 0,5 
motor   0,86 0,7   0,7 0,5 
autobestuurder 58,07 61,29 65,0 63,36 67,01 68,6 
autopassagier 9,84 6,51 5,8 9,69 6,2 6,2 
bus 3,05 2,16 2,6 3,42 2,3 2,1 
tram/metro 0,54 0,7 0,43 0,4 
trein 4,99 4,33 5,3 14,37 11,33 15,4 
autocar     0,2     0,4 
op ander wijze 3,85 7,46 1,0 5,62 8,37 2,3 

 totaal     100,0     100 

Bron: OVG1, OVG2, OVG3; eigen verwerking 
 
De cijfers van OVG3  geven aan dat Vlaanderen in 2008 nog ver verwijderd is van de 
geambieerde modal split. Bijna 75% van de afstand die personen afleggen in het woon-
werkverkeer gebeurt met de auto (68,6% als bestuurder en 6,2% als passagier). Bij het aantal 
verplaatsingen is de percentage iets lager: 70,8% waarvan 65% als bestuurder. 
 
                                                           
63 Federale Diagnostiek woon-werkverkeer (2005 en 2008). Alle werkgevers die gemiddeld meer dan 

100 werknemers tewerkstellen moeten om de 3 jaar een enquête invullen voor elk van hun 
vestigingen met gemiddeld minstens 30 werknemers. De diagnostiek heeft dus zowel betrekking op 
de privé sector als op de openbare sector (FOD, Gewesten, provincies, gemeentes, scholen, 
OCMW's, politiezones, ...). http://www.mobilit.fgov.be/nl/index.htm  

http://www.mobilit.fgov.be/nl/index.htm�
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Tabel 39: Modale verdeling in woon-werkverkeer 
  afstand aantal verplaatsingen 
te voet 0,2% 5,0% 
fiets 3,2% 12,2% 
brom/snorfiets 0,5% 1,5% 
motor 0,5% 0,7% 
autobestuurder 68,6% 65,0% 
autopassagier 6,2% 5,8% 
bus 2,1% 2,6% 
tram/metro 0,4% 0,7% 
trein 15,4% 5,3% 
autocar 0,4% 0,2% 
op ander wijze 2,3% 1,0% 

 totaal 100,0% 100,0% 
Bron: OVG3 
 
Tabel 40: Aandeel duurzame modi in woon-werkverkeer 
  afstand aantal verplaatsingen 
te voet en fiets 3,4% 17,2% 
OV 18,4% 8,8% 

 totaal 21,8% 26,0% 
Bron: OVG3 
 
Te voet en fiets halen in 2008 een aandeel van 3,4% in afstand en ruim 17% in aantal 
verplaatsingen. Het openbaar vervoer heeft met 18,4% een groter aandeel in de afstand, maar 
met 8,8% een kleiner aandeel in het aantal verplaatsingen. Dit betekent dat de duurzame 
alternatieven voor de auto slechts 22% van de afstand en 26% van het aantal verplaatsingen 
vertegenwoordigen.64

 

 De doelstelling van Pact2020 om 40% van het woon-werkeer met 
duurzame modi af te leggen is dan ook ambitieus en vereist belangrijke inspanningen van het 
beleid en de actoren op het terrein (sociale partners, vervoersbedrijven, 
mobiliteitsverenigingen,…). 

Modal split - stedelijke regio’s 
Uit de federale diagnostiek (cijfers 2005 en 2008) blijkt dat de modal split naar Brussel 
duurzamer is dan in Vlaanderen. De specifieke kenmerken van Brussel als tewerkstellingspool 
voor werknemers vanuit heel België heeft daarbij een belangrijke rol. Enerzijds de lange 
afstanden en anderzijds de dagelijkse files zorgen ervoor dat de trein als alternatief geldt. Ook 

                                                           
64 De nulmeting van PACT 2020 neemt ook schoolverkeer mee waardoor de cijfers licht afwijken. 
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het feit dat in Brussel veel overheidsdiensten gevestigd zijn die hun werknemers gratis of bijna 
gratis laten gebruik maken van het openbaar vervoer draagt daartoe bij.  
 
Tabel 41: Aandeel vervoermiddelen volgens werklocatie 
  aandeel vervoermiddelen volgens werklocatie 
  Vlaanderen Brussel 
auto 67,10% 40,80% 
carpool 4,40% 1,90% 
auto+carpool 71,50% 42,70% 
trein 4,70% 34,00% 
BTM 4,20% 15,70% 
fiets 12,90% 1,50% 
te voet 2,20% 2,30% 
Bron: federale diagnostiek 2008 
 
De federale diagnostiek toont aan dat 34% van de tewerkgestelde werknemers in Brussel de 
trein nemen. Voor de in Vlaanderen tewerkgestelden is dit 4,7% (3,9% in 2005). 15,7% 
bus/tram/metro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest t.o.v. 4,2% in Vlaanderen. De afstand 
tot de halte of station is zeer bepalend in het gebruik van het OV. 
 
Voor de Vlaamse steden hebben we geen recente gegevens. Uit OVG van de stadsgewesten 
(1999-2001) blijk dat openbaar vervoer in Antwerpen en Gent het beter doen dan Vlaanderen 
als geheel. In deze stadsgewesten halen duurzame modi circa 30%. Stedelijke gebieden 
hebben het meeste potentieel voor de verdere ontwikkeling en groei van duurzame modi en in 
het bijzonder collectief vervoer. Beleidsmatig zal bijgevolg extra ingezet moeten worden op de 
Vlaamse centrumsteden en Brussel.  
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Tabel 42: Modale verdeling volgens aantal woon-werkverplaatsingen in stadsgewesten 
Antwerpen en Gent 
 OVG Antwerpen (99/2001) OVG Gent (200/2001) 
trein 3,0% 9,4% 
bus, tram, metro 9,5% 4,3% 
bedrijfsvervoer 2,5% 0,7% 
fiets 12,1% 11,5% 
te voet 5,0% 3,3% 

 totaal 32,1% 29,2% 
Bron: OVG stadsgewesten 
 
1 0 . 2 . 2  A a n t a l  a f g e l e g d e  k i l o m e t e r s  

Woon-werkafstand 
PACT 2020 heeft tot doel gesteld dat het aantal afgelegde km per persoon in het woon-
werkverkeer per auto drastisch verlaagd moet zijn tegen 2020. Onder meer thuiswerk wordt 
daartoe gestimuleerd. Momenteel is er in Vlaanderen echter geen indicator die het aantal 
afgelegde km per persoon in het woon-werkverkeer voor verschillende modi weergeeft. De 
nulmeting van PACT 2020 gebruikt de gemiddelde afstand van de woning tot het werkadres. In 
2008 bedraagt die in Vlaanderen 18,8km. Dit is nagenoeg gelijk aan de afstand gerapporteerd 
in OVG2 (18,7km). Ook uit het tijdbestedingonderzoek in 2004 (TOR’04) blijkt de woon-
werkafstand gemiddeld 19km te bedragen.  In OVG1 (1994/1996) was deze afstand iets 
minder dan 17km. Uit federale diagnostiek blijkt dat gemiddelde woon-werkafstand is 
afgenomen. Voor Vlaanderen gaat het om een daling van 16,6km naar 15,4km.  
 
Tabel 43: Gemiddelde woon-werkafstand 
 Vlaanderen Brussel Wallonië België 
2005 16,6 30,4 16,8 19,3 
2008 15,4 27,1 17,2 18 
 Bron: federale diagnostiek 2005 en 2008. 
 
Een voorzichtige conclusie op basis van de beschikbare gegevens wijst op een stabilisering of 
lichte daling van de afstand tussen woning en het werk. Of dit ook werkelijk resulteert in een 
afname van het aantal afgelegde km per persoon met de auto kan momenteel niet 
aangegeven worden. Dit hangt immers af van een groot aantal andere factoren, waaronder 
telewerk. De jaarlijkse  cijfers van OVG4 kunnen hierop misschien een beter antwoord geven. 
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Telewerk  
PACT 2020 schuift telewerk naar voor als maatregel om het aantal afgelegde kilometers en de 
files in het woon-werkverkeer terug te dringen. Bovendien kan telewerk er toe bijdragen dat de 
combinatie werk en gezin optimaler georganiseerd kan worden. 
 
Uit federale diagnostiek blijkt dat het aantal bedrijven dat mogelijkheden geeft voor telewerken 
is toegenomen van 5,3% in 2005 naar 7,5% in 2008. Over de werkelijke omvang van het 
telewerken in Vlaanderen en het effect op de mobiliteit zijn er echter geen recente cijfers. In 
de Beleidsnota 2009-2014 van de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken werden 
ook geen maatregelen opgenomen met het oog op het bevorderen van het telewerken.  
 
1 0 . 3 .  B e l e i d   

1 0 . 3 . 1  O p e n b a a r  v e r v o e r b e l e i d  

Beleidsmatig is de afgelopen jaren sterk ingezet op openbaar vervoer om te komen tot een 
duurzamer modal shift. Zowel federaal als Vlaams niveau werd sterk financieel geïnvesteerd in 
het openbaar vervoer en in de beheersovereenkomsten met NMBS en De Lijn werd woon-
werkverkeer als prioriteit opgenomen. 
 
De openbare vervoersmaatschappijen hebben de afgelopen jaren algemeen sterke groeicijfers 
kunnen voorleggen wat betreft het aantal reizigers. De vervoersmaatschappijen kunnen echter 
geen cijfers geven over de evolutie van het aantal reizigers voor woon-werkverkeer. Hiervoor 
moeten we terugvallen op de enquêtes van OVG en de federale diagnostiek. 
 
OVG3 geeft aan dat bus, tram en metro in 2008 slechts voor 3,3% als hoofdvervoermiddel 
wordt gebruikt in woon-werkverkeer en dit neerkomt op 2,5% van het totaal aantal 
verplaatsingskilometers van werknemers. De trein heeft  een aandeel van 5,3% van de 
verplaatsingen of 15,4% van de verplaatsingskilometers.  
 
We stellen bijgevolg vast dat openbaar vervoer er niet in geslaagd is een belangrijk aandeel te 
verwerven in woon-werkverkeer. Nochtans blijkt uit OVG3 dat 47% van de treinritten, goed 
voor 43% van de treinkilometers, worden afgelegd in het kader van woon-werkverkeer. Woon-
werkverkeer is daarmee hoe dan ook het belangrijkste motief bij de NMBS. Bij De Lijn is woon-
werkverkeer van minder belang in hun totale vervoerscijfers: ongeveer 14% van het aantal 
ritten en 16% van het aantal kilometer met De Lijn (bus, tram, metro) worden afgelegd in het 
kader van woon-werkverkeer.  
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1 0 . 3 . 2  P e n d e l p l a n  

In 2006 lanceerde de Vlaamse Regering een geïntegreerd Pendelplan om het woon-
werkverkeer te verduurzamen. Hierbij werd tot doel gesteld in 2010 een aandeel van 40% te 
bereiken in de modale verdeling voor te voet, fiets en collectief vervoer. Het Pendelplan 
formuleerde naast doelstellingen een pakket van maatregelen onderverdeel in 14 concrete 
fiches. Het gaat ondermeer over het oprichten van  provinciale mobiliteitspunten, ontwikkelen 
van fietsbeleid, netmanagement, locatie- en parkeerbeleid en financiële stimuli.  
 
Een van de fiches is de oprichting van het Pendelfonds65

 

. Dit fonds subsidieert projecten die 
tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te 
verminderen Bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of 
provinciale overheden of andere publieke instellingen kunnen de subsidie aanvragen.  

Het Pendelfonds  kon in de periode 2007 – juni 2009 beschikken over een budget van € 16,77 
miljoen. Over vier oproepen heen werden 48 van de 77 ingediende projectaanvragen 
goedgekeurd. De projecten hebben betrekking op ongeveer 155.000 werknemers. 
Het gros van de ingediende projecten focust op het versterken van het fietsgebruik, meestal 
maar niet noodzakelijk in combinatie met andere acties op het vlak van collectief vervoer of 
versterking van het openbaar vervoer.  
De dossiers ingediend in het Pendelfonds vormen een interessante inventaris van problemen 
en knelpunten en opportuniteiten op het niveau van bedrijven en bedrijvenzones op het vlak 
van woon-werkverkeer bijv. de specifieke problemen en mogelijkheden in havenzones. De 
opvolging van de projecten zal de impact van de voorgestelde acties hierop duidelijk maken.  
 
Eind 2009 liep de vijfde, en voorlopig laatste, oproep af. Hier werden nog 38 projecten 
ingediend. De regering heeft zich tot op heden niet uitgesproken over deze projecten. 
 
De maatregelen uit de andere fiches van het Pendelplan worden niet formeel opgevolgd en 
geëvalueerd. 
  
 
 
 
 
 

                                                           
65 Het Pendelfonds is opgericht door het Decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding 

van de aanpassing van de begroting 2006 (artikel 51 tot en met 62). De werking van het 
Pendelfonds is geconcretiseerd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006. 
Dit Besluit is op 5 februari 2007 in het Belgisch Staatsblad verschenen.  
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1 0 . 4 .  C o n c l u s i e  

Het mobiliteitsbeleid heeft het afgelopen decennium zwaar geïnvesteerd in openbaar vervoer 
met het oog op een modal shift. Op basis van de beschikbare cijfers blijkt de modal shift erg 
beperkt te zijn in de richting van de duurzame modi. Vlaanderen is in 2008 bijgevolg nog ver 
verwijderd van doelstelling om 40% van het woon-werkverkeer te voet, met de fiets of het 
collectief vervoer te laten verlopen. In stedelijke gebieden is het potentieel voor duurzame 
modi het grootst. Een gerichte inzet van middelen in deze gebieden moet toelaten de 
ambitieuze doelstellingen van PACT 2020 te kunnen halen.  
 
Er is momenteel geen goede indicator beschikbaar om na te gaan of het aantal afgelegde 
kilometers met de wagen in woon-werkverkeer al dan niet drastisch afneemt. Cijfers wijzen er 
wel op dat de gemiddelde woon-werkafstand gestabiliseerd is of licht gedaald. Ook voor 
telewerk zijn geen recente cijfers beschikbaar. 
 
De fileproblematiek in Vlaanderen neemt nog steeds in omvang toe. Niet alleen door een groei 
van het woon-werkverkeer, maar ook door vrije tijd en goederenvervoer zal er een blijvende 
druk zijn op de capaciteit van het vervoerssysteem tijdens de spitsuren met een grote 
sociaaleconomische en ecologische impact tot gevolg. Toch hoeven meer werkenden en een 
hogere werkzaamheidgraad niet noodzakelijk te leiden tot extra woon-werkverkeer. Door 
thuiswerk, telewerk of dichter bij huis werken kan het totaal aantal kilometer dalen.   
 
De vooropgestelde doelstelling van het Pendelplan om het woon-werkverkeer te 
verduurzamen tegen 2010 werd niet gehaald. Een evaluatie van het plan en de voorgestelde 
maatregelen dringt zich 
op. Wat betreft het 
Pendelfonds  kan op 
basis van de reeds 
opgestarte projecten 
nagegaan worden of de 
ondersteunde acties al 
dan niet bijdragen tot 
het behalen van de 
doelstellingen. 
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