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1. INLEIDING 
 
De SERV werd door de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en 
Energie om advies gevraagd over het investeringsplan 2001 – 2012 van de NMBS 
zoals goedgekeurd door de Raad van Beheer van de NMBS op 1 juni 2001.  Het 
voorgelegde document is eerder door de Federale minister van Mobiliteit en Vervoer 
aan het Vlaamse Gewest voor advies overgemaakt.  De federale regering moet zich 
nog uitspreken over het voorgestelde investeringsprogramma. 
 
De SERV staat globaal genomen positief tegenover het voorgelegde 
investeringsprogramma 2001 – 2012, maar dringt tegelijkertijd sterk aan op de 
versnelde uitvoering van de strategische projecten die voor Vlaanderen van groot 
sociaal en economisch belang zijn. 
 
Op 29 januari 2001 heeft de SERV op basis van een aantal indicaties van 
beleidsopties en een voorlopig ontwerp van tienjarenplan voor de NMBS, een 
aanbeveling uitgebracht.  Hierbij heeft de Raad gemeend om voorafgaandelijk de 
situatie grondig te onderzoeken en te evalueren. Dit heeft geleid tot een aantal 
concrete aanbevelingen aan de Vlaamse regering.  Het was hierbij de bedoeling om 
pro-actief te kunnen inspelen op de federale initiatieven terzake. 
 
Voor het advies over het voorgelegde investeringsprogramma 2001 – 2012 kan dus 
teruggevallen worden op de hoger vermelde aanbeveling die een goede basis vormt 
voor verdere advisering.  Aangezien de aanbeveling gebaseerd is op diverse 
indicaties en enigszins voorlopige documenten, is het uiteraard de bedoeling van dit 
advies om ook te focussen op de nieuwe elementen en beleidsopties die worden 
voorgesteld in het huidige investeringsprogramma 2001 – 2012 en als dusdanig de 
bestaande aanbeveling verder te verfijnen en/of aan te vullen.  
 
Gelet op het korte tijdsbestek voor de formulering van het advies werd geopteerd om 
te focussen op een aantal concrete punten. 
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2. SAMENVATTING VAN HET ADVIES 
 
Het investeringsprogramma 2001-2012 van de NMBS beantwoordt voor wat betreft 
de projecten die worden geprogrammeerd aan een aantal verwachtingen en 
bekommernissen van de SERV.  Er wordt evenwel sterk aangedrongen op een 
versnelde realisatie van de voor Vlaanderen strategische investeringsprojecten. 
 
De Raad heeft bij verschillende onderdelen van het investeringsprogramma ook een 
aantal algemene en fundamentele bedenkingen.  
 
Algemene bedenkingen 
 
Omwille van de budgettaire repercussies van het investeringsprogramma en nog op 
te lossen financieringsproblemen (zoals het exploitatietekort en de schuldenlast) kan 
getwijfeld worden aan de effectieve haalbaarheid ervan. 
 
Nieuwe investeringsprojecten voor capaciteitsuitbreiding mogen niet ten koste gaan 
van de acute behoeften voor het behoud van de huidige capaciteit.  
 
Het investeringsprogramma geeft geen duidelijkheid over de manier waarop de 
doelstelling van 50 % meer reizigers en goederen tegen 2012 concreet zal worden 
gerealiseerd. 
 
Het voorgelegde investeringsprogramma is een boekhoudkundig document over de 
verdeling van enveloppen.  Het bevat onvoldoende aanwijzingen over de kwalitatieve 
verbetering van het spooraanbod. 
 
De Raad blijft voorstander van een GEN dat meer uitgebouwd is vanuit een 
webstructuur met Vlaamse invalshoek, naar het voorbeeld van het Brabant-Brussel-
Net. 
 
Fundamentele bedenkingen en adviezen 
 
De Vlaamse regering moet erover waken dat de prioritaire en strategische 
investeringsprojecten tijdig worden uitgevoerd. 
 



4. 

Er moet op korte termijn een Vlaamse strategie worden uitgewerkt voor de vertaling 
van de beschikbare financiële hefbomen (mogelijkheden voor alternatieve 
financiering) naar concrete projecten en met het oog op een betere sturing van de 
investeringen.  Binnen dit kader moet de Vlaamse regering op zeer korte termijn een 
co-financieringsplan uitwerken en het overleg met de NMBS hierover opstarten. 
 
De financiering van het investeringsprogramma roept heel wat vragen op.  Er wordt 
gerekend op aanzienlijke inkomsten uit alternatieve financiering, doch deze 
inkomsten zijn geenszins verworven.  Er moet eerst en vooral een beter inzicht wordt 
verkregen in de financiering van het investeringsprogramma en de modaliteiten 
ervan, alsook in de financiering van de exploitatie en de exploitatietekorten.   
 
Er moet ook duidelijkheid worden geschapen over de implicaties van de alternatieve 
financiering en vooral over de gevolgen voor de investeringsprojecten indien via 
alternatieve financiering niet de beoogde financiële middelen kunnen gegenereerd 
worden.  De SERV blijft hierbij vasthouden aan de eerder opgestelde van prioriteiten. 
 
Aan de Vlaamse regering wordt uitdrukkelijk gevraagd om grote waakzaamheid aan 
de dag te leggen over de concrete impact van de 60/40 verdeelsleutel alsook over de 
financiering (en geografische afbakening) van het GEN.  Onduidelijkheden hierover 
moeten vooraf absoluut worden uitgeklaard  
 
De 60/40 verdeling wordt jammer genoeg verder aangehouden.  In zijn aanbeveling 
van januari 2001 heeft de SERV reeds sterk gepleit om af te stappen van deze 
verdeling en de prioriteiten te bepalen op basis van objectieve afwegingen.   
 
Indien hieraan niet kan tegemoet gekomen worden, dan moet de Vlaamse regering er 
nauwlettend op toezien dat de 60/40 verdeling zeer consequent wordt toegepast.  De 
verdeelsleutel moet dan van toepassing zijn op alle infrastructuurinvesteringen die 
door de federale overheid worden gefinancierd, met uitzondering van de projecten die 
geografisch in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gesitueerd of betrekking 
hebben op het globale net. 
 
Vlaanderen moet de mogelijkheid creëren om zijn eigen mobiliteitsbeleid verder uit te 
bouwen, waarbinnen de spoorwegen een constructief element moeten zijn.  Er moet 
dan ook onderzocht worden in hoeverre de beschikbare hefbomen voor de 
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investeringen t.b.v. van de spoorwegen kunnen verruimd worden naar andere 
vervoersoplossingen (in samenwerking met de spoorwegen). 
 
In deze context moet Vlaanderen ook actief betrokken worden bij de keuzes, de 
afwegingen en de modaliteiten voor nieuw aan te leggen gewestoverschrijdende 
spoorlijnen die ook over het Vlaams grondgebied lopen. 
 
Vanuit de Vlaamse overheid moet actief worden meegewerkt om de prioritaire 
strategische projecten tijdig te kunnen realiseren 
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3. ADVIES 
 

3.1 Het investeringsprogramma 2001 – 2012 van de NMBS beantwoordt op het 
niveau van de geprogrammeerde investeringsprojecten aan een aantal 
verwachtingen van de SERV.  Bij andere onderdelen van het 
investeringsprogramma heeft de Raad echter een aantal fundamentele 
bedenkingen. 
 
In de aanbeveling van de SERV over het investeringsprogramma 2001 – 2010 van 
29 januari 2001 werden een aantal bekommernissen en knelpunten opgesomd die 
van cruciaal belang worden geacht voor het functioneren van de NMBS in het licht 
van de toekomstige maatschappelijke en economische ontwikkelingen. 
 
De Raad stelt vast dat het huidig investeringsprogramma 2001 – 2012 voor een 
groot deel rekening houdt met en inspeelt op deze bekommernissen en de hieraan 
gekoppelde aanbevelingen.  Met het nieuwe investeringsprogramma worden een 
aantal eerste belangrijke stappen gezet om de problemen en de nieuwe uitdagingen 
van de spoorwegen accurater aan te pakken.   
 
Volgens de SERV moet Vlaanderen, binnen het kader van een geïntegreerd en 
modusoverschrijdend mobiliteitsbeleid ook ten aanzien van de spoorwegen de 
nodige initiatieven kunnen ontwikkelen.  Met het huidige investeringsprogramma 
2001 – 2012 wordt aan de gewesten de mogelijkheid geboden om via 
cofinanciering1 en PPS bepaalde initiatieven te nemen.  Daarmee beschikt 
Vlaanderen over een aantal eerste hefbomen om de spoorwegen beter te integreren 
in het Vlaams mobiliteitsbeleid. 
 
De SERV heeft gepleit voor de prioritaire realisatie van een aantal noodzakelijke 
investeringsprojecten in Vlaanderen.  Deze slaan voor een groot deel op het 
goederenvervoer, maar zullen ook een duidelijke bijdrage leveren aan een betere 
mobiliteit en personen alsook aan het verbeteren van de veiligheid.  Het gaat om de 
volgende projecten : 
 
 

                                                 
1  Cofinanciering van de gewesten mogelijk voor ‘voorbereidende’ werken van burgerlijke bouwkunde (bijv. 

bruggen en tunnels). 
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?? Tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen; 
?? Realisatie van de IJzeren Rijn. 
?? Uitbreiding Linkeroever in de haven van Antwerpen; 
?? Uitbreiding en elektrificatie van Zeebrugge-Vorming; 
?? Capaciteitsuitbreiding van het station van Mechelen; 
?? De bocht van Leuven; 
?? Optimalisering van het knooppunt Genk-Goederen 
?? Ontsluiting Linkeroever (Haven van Antwerpen); 
?? Aanleg 3de en 4de spoor Gent-Brugge (L50A) + derde spoor Brugge-

Dudzele; 

?? Ontsluiting van de Gentse haven; 
?? Verbinding goederenlijn 11 in de Antwerpse haven met het Nederlands 

net. 
 
De SERV stelt vast dat deze prioriteiten opgenomen zijn in het huidige 
investeringsprogramma 2001 – 2012, maar wil er tevens sterk op aandringen 
dat de voor Vlaanderen strategische projecten, wegens hun groot sociaal en 
economisch belang, versneld worden uitgevoerd. 
 
Het capaciteitsprobleem, zowel voor het goederen- als voor het reizigersvervoer 
wordt steeds acuter en is één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. 
Volgens de SERV is het operationeel houden van de bestaande capaciteit 
gekoppeld aan investeringen t.b.v. nieuwe capaciteit absoluut noodzakelijk.  Binnen 
deze context moeten aan het reizigersvervoer en het goederenvervoer de 
mogelijkheden geboden worden om zich maximaal te kunnen ontplooien. 
Met o.m. de aankoop van 100 bijkomende dubbeldekrijtuigen (tussen 2004 en 2006) 
tracht het huidig investeringsprogramma 2001 – 2012 in te spelen op deze 
bekommernis.  Tevens worden (prille) initiatieven genomen voor een betere 
scheiding tussen het reizigersverkeer en het goederenverkeer (bijv. aanleg 3de en 
4de spoor tussen Gent en Brugge) met het oog op een betere afwikkeling van de 
goederenstromen.  
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Toch heeft de Raad ook een aantal voorafgaande algemene bedenkingen bij het 
voorgelegde investeringsprogramma. 
 
Het investeringsprogramma 2001 – 2012 omvat een ganse korf van projecten en 
maatregelen voor het invullen van de strategische opties die door de federale 
regering werden genomen met het oog op een fundamentele toename van het 
spoorvervoer.  Naast o.m. de aankoop van nieuw materieel, het verhogen van de 
opvangcapaciteit van Brussel, de modernisering van grote assen, de ontdubbeling 
van spoorlijnen en de kwalitatieve verbetering van het reizigersonthaal, bevat het 
investeringsprogramma ook een aantal nieuwe, grote investeringsprojecten van 
capaciteitsuitbreiding.   
 
Volgens de SERV zijn de budgettaire repercussies van de concrete uitwerking 
van dergelijk omvattend investeringsprogramma van die aard, dat kan 
getwijfeld worden aan de effectieve realisatie ervan tegen 2012.  Gelet op de 
acute financieringsproblemen van de NMBS, de exploitatietekorten en de 
historische schuldenlast, stelt de Raad zich vragen over de effectieve 
haalbaarheid van het investeringsprogramma (en de budgettaire impact ervan 
op volgende investeringsprogramma’s) en kan dit plan m.a.w. niet beschouwd 
worden als een echte duurzame oplossing voor de spoorwegen. 
 
Daarenboven mogen nieuwe investeringsprojecten voor capaciteitsuitbreiding, die 
ongetwijfeld hun belang hebben, niet ten koste gaan van de acute behoeften voor 
het behoud van de huidige capaciteit en de middelen die voor exploitatie van het 
bestaande net moeten worden ingezet. 
 
In navolging van de beleidsverklaring van 17 oktober 2000, heeft de Federale 
regering zich geëngageerd om tegen 2012 50% meer reizigers en goederen via het 
spoor te laten vervoeren.  Dit is een heel ambitieuze doelstelling.  Aan de hand van 
het voorgelegde investeringsprogramma is het echter niet duidelijk hoe deze 
doelstelling concreet zal gerealiseerd worden.  Er wordt geen analyse ter 
beschikking gesteld over wat het meest optimale programma is om de doelstelling 
van +50% reizigers en goederen te realiseren.  Evenmin kan worden uitgemaakt 
wat de bijdrage zal zijn van de nieuwe investeringsprojecten van 
capaciteitsuitbreiding (bijv. van de nieuwe lijn L161) aan het realiseren van de 
doelstelling. 
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De Raad vraagt zich ook af of de investeringen die in het voorgelegde plan worden 
voorgesteld, ook geconcipieerd werden in functie van een kwaliteitsverbetering van 
het spoorwegaanbod.  Naast meer vervoer is de verbetering van het comfort, de 
service, het onthaal, de stiptheid, enz. eveneens een cruciaal element om het 
aandeel van het spoorvervoer op te krikken.  Het voorgelegde 
investeringsprogramma geeft hierover weinig verdere verduidelijkingen.  Het is de 
facto niet meer dan een boekhoudkundig document over de verdeling van 
enveloppen.   
 
Omdat de mobiliteit in en rond Brussel ook voor Vlaanderen (en de economische 
groeipolen rond Brussel centrum) een steeds groter probleem wordt, heeft de SERV 
in zijn aanbeveling van 29 januari 2001 gepleit om het huidig concept van het 
Gewestelijk Expres Net meer te benaderen vanuit een webstructuur in plaats van 
vanuit een sterstructuur, gericht op de uitbouw van vooral centrumgerichte assen, 
zoals het GEN momenteel geconcipieerd is.  De Raad stelt vast dat het 
voorliggende investeringsprogramma nog steeds blijft vasthouden aan de 
sterstructuur van het GEN, maar blijft desalniettemin voorstander van een GEN dat 
meer uitgebouwd is vanuit een webstructuur met Vlaamse invalshoek, naar het 
voorbeeld van het Brabant-Brussel-Net.   
 
De SERV formuleert naast deze eerder algemene opmerkingen ook een aantal 
meer fundamentele en specifieke bedenkingen en adviezen 
 
 

3.2 De SERV pleit er nadrukkelijk voor om bijzonder waakzaam te zijn over de 
tijdige realisatie van de voor Vlaanderen belangrijkste en prioritaire 
investeringsprojecten 
 
De Regering beschikt niet over de nodige financiële middelen om de vooropgestelde 
doelstellingen en prioriteiten binnen een periode van 10 jaar te realiseren.  Met de 
huidige beschikbare middelen zouden de investeringen moeten gespreid worden 
over 15 jaar.  Mits de mogelijkheid van alternatieve financiering (en de opbrengsten 
die hieruit mogelijk kunnen worden gegenereerd), kan het voorgestelde 
investeringsplan volgens de NMBS gerealiseerd worden binnen de 12 jaar. 
 
Wegens het uitsmeren van de investeringsprojecten over 12 jaar in plaats van over 
10 jaar wordt de voltooiing van een aantal prioritaire en strategische projecten met 
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twee jaar vertraagd.  Dit mag niet ten koste gaan van de competitiviteit en de 
kwaliteit van de spoorwegen en het mag geen aanleiding zijn om strategisch 
belangrijke projecten op de lange baan te schuiven.  Meerjareninvesteringsplannen 
zijn immers erg relatief en werden in het verleden meermaals tussentijds aangepast 
en bijgestuurd.  Het is niet uitgesloten dat prioriteiten bij dergelijke operaties worden 
verschoven. 
 
Ten opzichte van het oorspronkelijke basisplan 2001 – 2010, werden investeringen 
voor de projecten van capaciteitsuitbreiding in het huidige investeringsprogramma 
sterk gereduceerd in de periode 2001 – 2005 (36,5 miljard BEF).  Het merendeel 
van deze investeringen (202 miljard BEF) is nu geconcentreerd in de periode 2006-
2012.  De SERV dringt erop aan om er rigoureus op toe te zien dat de prioritaire 
investeringsprojecten voor Vlaanderen niet meer op de lange baan worden 
geschoven zoals in het verleden reeds is gebeurd. 
 
Het voorgelegde investeringsprogramma bevat een zeer uitgebreid pakket van 
diverse initiatieven en projecten met onder meer de nadruk op de uitbreiding van de 
capaciteit en de uitvoering van nieuwe investeringsprojecten.  Dit mag echter geen 
afbreuk doen aan het aspect onderhoud.  Volgens de SERV is het onderhoud van 
de bestaande capaciteit eveneens een prioriteit, waarvoor de nodige financiële 
middelen ter beschikking moeten worden gesteld.  In het verleden is meermaals 
gebleken dat het onderhoud budgettair werd onderschat. 
 
 

3.3 Er moet zo spoedig mogelijk een strategie worden uitgewerkt om de financiële 
hefbomen waarover Vlaanderen nu kan beschikken (cofinanciering, PPS,…), 
te vertalen naar concrete initiatieven en om de prioritering van de 
investeringen beter te kunnen sturen.  Binnen deze strategie zou de Vlaamse 
regering op zeer korte termijn ook een concreet co-financieringsplan moeten 
opstellen. 
 
Met het investeringsprogramma 2001 – 2012 beschikt Vlaanderen over de 
mogelijkheid om via het principe van cofinanciering en PPS-constructies onder 
bepaalde voorwaarden investeringsprojecten prioritair te realiseren.  Dit kan in 
principe worden toegejuicht, maar de SERV vraagt uitdrukkelijk dat binnen de 
Vlaamse regering een strategie wordt uitgewerkt om deze hefboom te vertalen naar 
concrete initiatieven om als dusdanig de geboden opportuniteiten optimaal te 
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kunnen valoriseren.  De mogelijkheden voor alternatieve financiering en de 
hefbomen waarover Vlaanderen nu kan beschikken om het spoorwegbeleid beter te 
integreren in het Vlaams mobiliteitsbeleid moeten door de Vlaamse regering 
optimaal worden aangewend in functie van de economische en maatschappelijke 
doelstellingen. 
 
Er moet daarvoor eerst en vooral duidelijkheid zijn over welke concrete projecten in 
aanmerking zullen komen voor verschillende vormen van alternatieve financiering 
(waaronder de cofinanciering) en welke de implicaties daarvan zijn; bijvoorbeeld op 
het vlak van de technische- en de exploitatiemogelijkheden van de NMBS.  
Daarvoor zou op korte termijn overleg moeten gepleegd worden met de NMBS.  
Kan de NMBS op operationeel vlak klaar zijn indien bijvoorbeeld via de hefboom 
van cofinanciering de realisatie van de Liefkenshoektunnel zou worden versneld?  In 
het investeringsprogramma 2001 – 2012 wordt de volledige realisatie van de 
Liefkenshoekspoortunnel voorzien tegen 2012.  Gelet op het uitzonderlijke 
economisch en maatschappelijk belang van dit project, heeft Vlaanderen er alle 
belang bij om het prioritair te kunnen realiseren.  Ook deze aspecten moeten een 
onderdeel uitmaken van de uit te werken strategie. 
 
De SERV is van oordeel dat door middel van cofinanciering (of andere formules van 
alternatieve financiering) vanuit Vlaanderen de prioritering van sommige projecten 
binnen de nog steeds geldende 60/40 verdeling beter kan gestuurd worden.  
Daarom moet zo snel mogelijk een co-financieringsplan worden opgesteld en 
bekendgemaakt, zodat het overleg met de NMBS over de operationele en 
technische modaliteiten op korte termijn kan worden opgestart. 
 
 

3.4 Het voorgelegde investeringsprogramma 2001 –2012 bevat een aantal grote 
onzekerheden en onduidelijkheden.  De financiering van het investeringsplan 
roept nog heel wat vragen op, ook wat betreft de regionale 60/40 verdeling. 
 
Financiering algemeen 
 
De SERV stelt vast dat voor de financiering van het investeringsprogramma 2001 – 
2012 beroep moet worden gedaan op alternatieve financiering.  Er wordt gerekend 
op aanzienlijke inkomsten uit deze alternatieve financiering (97,5 miljard BEF).  
Hiervoor wordt een waaier van alternatieve financieringsmiddelen voorgesteld, met 
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o.m. cofinanciering door de gewesten, leasing, PPS, … .  De hamvraag is of en hoe 
deze middelen kunnen gegenereerd worden en welk gewest voor welke 
investeringen zal verantwoordelijk zijn (sommige spoorwegprojecten doorkruisen 
immers de drie gewesten).  Hierover is nog geen duidelijkheid.  Het is immers 
geenszins zeker dat alle vooropgestelde inkomsten via formules van alternatieve 
financiering kunnen worden gerealiseerd.  Hierbij kan verwezen worden naar de 
moeilijkheden die de HST – Fin ondervindt om voldoende middelen via privé inbreng 
te vinden, ondanks een gewaarborgd rendement voor de investeerders. 
 
De modaliteiten van de alternatieve financieringsmogelijkheden zijn evenmin 
duidelijk.  Zo is er bijvoorbeeld een wezenlijk budgettair verschil tussen 
cofinanciering en prefinanciering.   
 
Volgens de SERV is het noodzakelijk dat eerst en vooral een beter inzicht wordt 
verkregen in de financiering (en de modaliteiten ervan) van het 
investeringsprogramma, alsook over de financiering van de exploitatie en de 
exploitatietekorten.  De onzekerheden met betrekking tot de impact van het plan op 
de inbreng van de gewesten en op de toekomstige exploitatie en schuldenlast moet 
prioritair worden uitgeklaard. 
 
Tevens moet duidelijkheid worden geschapen over de implicaties van de 
alternatieve financiering en vooral over de gevolgen voor de investeringsprojecten 
indien via alternatieve financiering niet de beoogde financiële middelen kunnen 
gegenereerd worden.  Welke projecten worden in dat geval aangehouden en welke 
worden dan als niet of minder prioritair beschouwd?  Aangezien een objectief 
afwegingsinstrument hiervoor ontbreekt, vraagt de Raad dan ook hierover de 
grootste duidelijkheid en blijft hij vasthouden aan de eerder opgestelde lijst van 
prioritaire investeringsprojecten. 
 
De 60/40 verdeling 
 
De Raad stelt vast dat de overheid niet afstapt van de 60/40 verdeelsleutel en de 
geografische verdeling van de projecten.  De SERV betreurt dit en blijft voorstander 
van een objectief afwegingsinstrument voor de spoorweginvesteringen. . Daarvoor 
kan verwezen worden naar de aanbeveling van 29 januari 2001. 
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Maar aangezien de 60/40 verdeelsleutel in het huidige investeringsprogramma 
wordt aangehouden, moet dan ook de grootst mogelijke duidelijkheid worden 
nagestreefd.  Daarom moet eerst en vooral een omstandige inventaris worden 
opgemaakt van welke projecten wél en welke projecten niet binnen de 60/40 
verdeling vallen, ook in verband met de mobiliteit in en rond Brussel (GEN, de 
bediening van de luchthaven van Zaventem,…).  Zo heeft het GEN in het 
investeringsprogramma een aparte enveloppe.  Op basis van de voorgelegde 
documenten is het niet duidelijk wat de financiële implicaties hiervan zijn.  De SERV 
vraagt aan de Vlaamse regering heel uitdrukkelijk om hier grote waakzaamheid aan 
de dag te leggen.  De onduidelijkheid over de concrete impact van de verdeelsleutel 
alsook de financiering (en geografische afbakening) van het GEN, mag immers niet 
leiden tot een financiële benadeling van Vlaanderen en moet dus absoluut worden 
uitgeklaard.  
 
Indien niet tegemoet kan gekomen worden aan de vraag van de SERV om de 
prioriteiten te bepalen op basis van objectieve afwegingen, dan moet de Vlaamse 
regering er zeer nauwlettend op toezien dat de 60/40 verdeling consequent wordt 
toegepast op alle infrastructuurinvesteringen die door de federale overheid2 worden 
gefinancierd (meer bepaald op alle investeringen die niet door de gewesten in het 
kader van een alternatieve financiering worden mee gefinancierd), met uitzondering 
van de projecten die geografisch in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 
gesitueerd of betrekking hebben op het globale net.  Met andere woorden, als 
Vlaanderen financiële constructies opzet (zij het PPS of cofinanciering) om 
bepaalde investeringsprojecten mee te financieren, moet dit buiten de 60/40 
verdeelsleutel worden gehouden.  De Raad acht het uitgesloten en ongerijmd dat 
investeringen afkomstig van alternatieve financiering mee zouden opgenomen 
worden in de 60/40 verdeling.  De voorgelegde documenten bieden hierover geen 
enkele klaarheid.  Ook hier vraagt de Raad dan ook meer duidelijkheid. 
 
 

                                                 
2  Op te vatten in ruime zin, dus ook NMBS. 
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3.5 Er moet een grotere complementariteit van de vervoermodi worden 
nagestreefd.  De Vlaamse regering moet nagaan of ze de hefbomen die ze nu 
ter beschikking heeft om de investeringen in het spoorvervoer beter te sturen, 
ook kan aanwenden met het oog op een grotere samenwerking tussen de 
spoorwegen en andere mobiliteitsdomeinen, teneinde de spoorwegen een 
constructieve plaats te geven in een Vlaams mobiliteitsbeleid.  
 
Het investeringsprogramma gaat voornamelijk uit van de optimalisering en 
uitbreiding van het spooraanbod.  Er wordt weinig aandacht geschonken aan de 
inpassing van het spoor in een modusoverschrijdend en complementair publiek 
vervoersaanbod.  De spoorwegen zouden meer moeten gezien worden als een 
schakel in de hele vervoersketting en indien mogelijk zelfs ingeschakeld worden in 
het concept van basismobiliteit.  Een goed afwegingsinstrument is hiervoor 
aangewezen. 
 
Niet elke vervoersrelatie vereist immers (en dit om uiteenlopende redenen) een  
bediening via het spoor.  De modus trein is immers niet altijd aangepast aan alle 
mogelijke vervoerscenario’s. Voor sommige relaties kunnen andere vervoerswijzen 
misschien een goedkopere en efficiëntere oplossing bieden. Een zekere creativiteit 
moet hier worden aan de dag gelegd en overleg en afstemming tussen de 
verschillende aanbieders van vervoer blijft dan ook absoluut noodzakelijk. 
 
Met andere woorden, met het investeringsprogramma van de NMBS is de zaak niet 
rond.  Er moet ook grondig worden nagedacht over de ontwikkeling en 
operationalisering van andere vervoerstechnieken (bijvoorbeeld light rail) die voor 
bepaalde vervoersrelaties misschien een betere oplossing bieden. 
 
Vlaanderen moet daarom de mogelijkheid creëren om zijn eigen mobiliteitsbeleid uit 
te bouwen, waarbinnen de spoorwegen een constructief element moeten zijn.  Er 
moet dan ook onderzocht worden in hoeverre de beschikbare hefbomen voor de 
investeringen t.b.v. van de spoorwegen kunnen verruimd worden naar andere 
vervoersoplossingen (in samenwerking met de spoorwegen). 
 
Verder moet Vlaanderen actief betrokken worden bij de keuzes, de afwegingen en 
de modaliteiten voor nieuw aan te leggen spoorlijnen die ook over het Vlaams 
grondgebied lopen. 
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In het investeringsprogramma 2001 – 2012 worden een aantal nieuwe spoorlijnen 
voorzien die grotendeels over Waals grondgebied lopen maar die eveneens 
gedeeltelijk over het grondgebied van Vlaanderen lopen (bijv. de nieuwe lijn  L161N 
Watermaal – Louvain la Neuve).  Uiteraard heeft de aanleg en de exploitatie van 
deze lijnen ook repercussies op de ruimtelijke ordening en het milieu in Vlaanderen.  
Aangezien dergelijke lijnen dus ook concrete (ook financiële) implicaties hebben 
voor Vlaanderen, moet Vlaanderen bijgevolg actief betrokken worden bij de 
voorbereiding, de afweging en de beslissing over deze gewestoverschrijdende 
lijnen. 
 
 

3.6 De Vlaamse overheid moet actief meewerken om de prioritaire strategische 
projecten tijdig te kunnen realiseren. 
 
Met het voorgelegde investeringsprogramma (met de hefbomen van PPS en 
cofinanciering) heeft Vlaanderen theoretisch de mogelijkheid om een aantal heel 
essentiële investeringsprojecten, waarvan het strategisch belang reeds uitvoerig is 
aangetoond en die reeds geruime tijd op de prioriteitenlijst staan, versneld te 
realiseren.  Uiteraard moeten alle projecten voorafgaandelijk grondig worden 
bekeken.  De SERV vraagt aan de Vlaamse regering om alles in het werk te stellen 
(bijvoorbeeld op het vlak van vergunningen en effectenrapportages) opdat deze 
projecten tijdig zouden kunnen uitgevoerd worden. 
 
 


