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Samenvatting

In een resolutie goedgekeurd op 19 maart 2008 vraagt de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof te onderzoeken of de NMBS-Holding, Infrabel en de
NMBS de beheerscontracten 2005-2007 die ze hebben gesloten met de Staat,
hebben nageleefd. Ook moest worden onderzocht of de federale ﬁnanciering van
de opdrachten van openbare dienst volledig en uitsluitend voor de gestelde doelstellingen werd bestemd.
Wat de toewijzing van het overheidsgeld betreft, wordt vanwege de termijn nodig
om de rekeningen voor het jaar 2007 te controleren een afzonderlijk verslag opgesteld dat in oktober aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden
bezorgd, zoals het Rekenhof in zijn brief van 18 april aan de voorzitter van de
Kamer heeft laten weten.
In dit verslag informeert het Rekenhof de Kamer van Volksvertegenwoordigers
over de resultaten van zijn onderzoek naar de beheerscontracten 2005-2007.
De beheerscontracten worden eerst onderzocht als instrumenten van het overheidsbeleid. Het Rekenhof is van oordeel dat de regering haar vervoersbeleid
beter zou moeten deﬁniëren. Wat het spoorvervoer betreft, wordt dit beleid vooral
uitgewerkt door de maatschappijen van de NMBS-groep in hun ondernemingsplannen. Door een strategisch mobiliteitsplan op te stellen met daarin het spoorvervoer, zou de regering zich ervan kunnen verzekeren dat de beheerscontracten
overeenstemmen met haar eigen doelstellingen. Ook kan ze aldus bij de onderhandelingen over de beheerscontracten er meer op aandringen dat de federale
overheidsuitgaven doelmatig gebeuren.
In de opeenvolgende beheerscontracten kan worden vastgesteld dat de doelstellingen steeds beter worden omschreven, al verloopt die verbetering traag. In de
beheerscontracten 2008-2012 is echter een opmerkelijke evolutie te zien, die
toe te schrijven is aan het directoraat-generaal Vervoer te Land (DGVL) van de
FOD Mobiliteit en Vervoer.
De opvolging van de beheerscontracten moet nog heel wat verbeteren. De werkgroep die de beheerscontracten jaarlijks moet evalueren, heeft immers nooit
vergaderd. Het speciﬁeke verslag dat elke maatschappij jaarlijks aan de toezichthoudende minister moet voorleggen om rekenschap af te leggen over het vervullen
van haar opdrachten van openbare dienst, bestaat niet. Het jaarverslag van de
minister aan het parlement is laattijdig en geeft geen standpunt van de regering
over de verwezenlijking van de opdrachten.
In zijn verslag De goede besteding van de rijksgelden door de NMBS, gepubliceerd in 2001 na een resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van
11 mei 2000, had het Rekenhof er al op gewezen dat de middelen van het DGVL
ontoereikend waren. Ondanks die opmerkingen beschikt dat directoraat-generaal
nog altijd niet over de middelen die nodig zijn om de beheerscontracten beter op
te volgen.
In elk geval zou een vereenvoudiging van de rapporteringsverplichtingen nuttig
zijn.
Om de naleving van de beheerscontracten te beoordelen, heeft het Rekenhof
vijf thema’s geselecteerd: het minimumaanbod van treinen, de uitwerking van
indicatoren voor de kwaliteit van de dienst, de stiptheid van de treinen, het beleid
op het vlak van parkeerterreinen en de toegankelijkheid voor personen met een
beperkte mobiliteit. Het heeft onderzocht of de doelstellingen werden bereikt en
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of het oordeel over die verwezenlijking is gebaseerd op relevante indicatoren en
gecontroleerde gegevens.
Het Rekenhof stelt vast dat de maatschappijen van de NMBS-groep hun verplichtingen op het vlak van het minimumaanbod en de stiptheid van de treinen zijn
nagekomen. Het merkt echter op dat de cijfers van de doelstellingen vaak werden
vastgesteld onder de niveaus die op het ogenblik van de onderhandelingen over
de contracten 2005-2007 al werden gerealiseerd.
Voor het treinaanbod is het Rekenhof van oordeel dat moet worden nagedacht
hoe in de beheerscontracten verplichtingen kunnen worden opgenomen die een
verbetering inhouden op het vlak van verbindingen, frequentie, snelheid of kosten.
In verband met de naleving van de doelstellingen inzake de indicatoren voor de
kwaliteit van de dienstverlening, maakt het Rekenhof globaal genomen een negatieve balans op.
Het stipt echter aan dat de beheerscontracten 2008-2012 rekening houden
met mogelijke verbeteringen die sinds 1999 naar voor werden geschoven maar
nog niet eerder in de beheerscontracten werden opgenomen.
Op het vlak van stiptheid benadrukt het Rekenhof dat de geplande verbeteringen
voor het meten van de vertragingen een brug slaan tussen de referentie-indicator
en de perceptie van de reizigers. Het Rekenhof stelt echter vast dat de commerciële snelheid een aanpassingsvariabele kan vormen en beveelt dan ook aan
ze in aanmerking te nemen en er precieze doelstellingen voor op te nemen in de
beheerscontracten.
De doelstellingen op het vlak van de parkeerterreinen werden gehaald, maar de
NMBS-Holding heeft dat niet gemeld aan het DGVL. Die laatste heeft de realisatie van de doelstellingen niet opgevolgd.
Wat de toegankelijkheid betreft van de stations en perrons voor personen met
beperkte mobiliteit, stelt het Rekenhof tot slot dat de doelstellingen onvoldoende
omschreven zijn en niet werden voorafgegaan door een stand van zaken in 2004.
De mate waarin de doelstellingen zijn gehaald, varieert naargelang de geselecteerde criteria.
De beheerscontracten 2008-2012 omvatten meer precieze doelstellingen en indicatoren inzake parkeerterreinen, toegankelijkheid voor personen met beperkte
mobiliteit en kwaliteit van de aangeboden dienstverlening.
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Inleiding

Opdracht van het Rekenhof
Sinds 1 januari 2005 is de NMBS in drie autonome overheidsbedrijven gesplitst:
de NMBS-Holding, Infrabel en de NMBS, die samen de NMBS-groep vormen.
Daarnaast werd een Fonds voor Spoorweginfrastructuur opgericht.
Deze aanpassing van de structuren had als doel tegemoet te komen aan de
Europese richtlijnen inzake treinverkeer die een scheiding opleggen tussen de
infrastructuur- en transportactiviteiten.
Binnen dat nieuwe kader heeft de Staat beheerscontracten gesloten om de respectieve verplichtingen van de partijen te bepalen. In principe dekten de eerste
beheerscontracten van deze nieuwe entiteiten de periode van 1 januari 2005 tot
31 december 2007. Ze worden van rechtswege verlengd tot de nieuwe beheerscontracten 2008-2012 in werking treden.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers achtte het noodzakelijk vóór de onderhandelingen over de nieuwe contracten te kunnen terugvallen op een evaluatie
van de mate waarin de doelstellingen die aan de drie maatschappijen van de
NMBS-groep waren opgelegd, bereikt zijn, met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de dienst die aan de reizigers wordt geboden. Deze vraag steunt op de
systematische achteruitgang van de stiptheid van de reizigerstreinen tussen 2005
en 2007.
In een resolutie goedgekeurd op 19 maart 2008 vraagt de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan het Rekenhof:
•

de naleving te onderzoeken van de doelstellingen en de bepalingen van de
beheerscontracten gesloten tussen de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
en de Staat voor de periode van 1 januari 2005 tot 31 december 2007;

•

te onderzoeken of de federale ﬁnanciering van de opdrachten van openbare dienst volledig en uitsluitend voor de gestelde doelstellingen werd
bestemd;

•

dat onderzoek binnen vier maanden uit te voeren.

De resolutie bevat een verzoek aan de federale regering om rekening te houden
met het onderzoek van het Rekenhof en om eventueel de beheerscontracten die
met de entiteiten van de NMBS worden gesloten, aan te passen in het licht van
de conclusies en de aanbevelingen van het Rekenhof.
Draagwijdte van het onderzoek
De opdrachten van openbare dienst van de drie vennootschappen van de NMBSgroep geven aanleiding tot talrijke verplichtingen. Om de naleving van die verplichtingen binnen de toegekende termijnen te evalueren en rekening houdend
met de geformuleerde bekommernissen, heeft het Rekenhof de volgende punten
geselecteerd:
1.

de belangrijkste verplichtingen van de NMBS op het vlak van het minimale
treinaanbod (artikelen 10, 15 en 33 van het contract van de NMBS);

2.

de ontwikkeling en de opvolging van indicatoren die representatief zijn voor
de kwaliteit van de dienst (artikelen 51 en 52 van het contract met de
NMBS);
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3.

de opvolging van de stiptheid van de treinen (artikelen 33 en 47 van het
contract met de NMBS, artikel 37 van het contract met Infrabel);

4.

het beleid inzake parkeerplaatsen (artikel 27 van het contract met de
NMBS-Holding);

5.

toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit (artikel 37 van
het contract met de NMBS-Holding en van het contract met Infrabel).

Onderzoeksverslag
In dit verslag legt het Rekenhof uit of de vennootschappen van de NMBSgroep aan deze verplichtingen hebben voldaan en of de beoordeling van de
verwezenlijking ervan steunt op relevante indicatoren en gegevens waarvan de
betrouwbaarheid door de Staat of door een daartoe gemachtigde derde werd
gecontroleerd.
Het onderzoek gaat over de beheerscontracten 2005-2007. Dit verslag vermeldt
de ontwikkelingen sinds het voorgaande beheerscontract (1997-2004) en de ontwikkelingen die worden verwacht rekening houdend met de projecten vermeld in
de nieuwe beheerscontracten (2008-2012), die zijn goedgekeurd bij koninklijke
besluiten van 29 juni 2008.
Het Rekenhof verwijst ook naar zijn verslag van mei 2001 (De goede besteding
van rijksgelden door de NMBS) dat al een gevolg was van een resolutie die de
Kamer van Volksvertegenwoordigers op 11 mei 2000 had goedgekeurd en waarin
het Rekenhof opdracht kreeg een audit over de NMBS uit te voeren. Dat verslag
kan worden geraadpleegd op de site www.rekenhof.be.
Na deze inleiding zet het Rekenhof de opdrachten van de vennootschappen
van de NMBS-groep en de doelstellingen die het overheidsbeleid nastreeft,
uiteen. Het analyseert vervolgens de opstelling van de beheerscontracten en
de kwaliteit van die contracten ten opzichte van de nagestreefde doelstellingen
(hoofdstuk 1).
Aan de controle uitgeoefend door de regeringscommissarissen voor de toezichthoudende ministers, de administratieve opvolging van de beheerscontracten door
het directoraat-generaal Vervoer te Land (DGVL) en de rapportering over de
uitvoering van de opdrachten van openbare dienst is hoofdstuk 2 gewijd.
Vervolgens worden de vijf verplichtingen onderzocht die het Rekenhof heeft geselecteerd (hoofdstukken 3 tot 7).
Tot slot geeft hoofdstuk 8 nog een overzicht van de conclusies uit de verschillende hoofdstukken van het verslag.
Wat de bestemming van de federale ﬁnanciering van de opdrachten van openbare
dienst betreft, is het Rekenhof afhankelijk van de beëindiging van de werkzaamheden van het college van commissarissen over de rekeningen van het jaar 2007.
Om die reden wordt aan dat gedeelte van het onderzoek een afzonderlijk verslag
gewijd dat in oktober aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden
bezorgd, zoals het Rekenhof in zijn brief van 18 april 2008 aan de voorzitter van
de Kamer had aangekondigd.
Gesprekspartners
Voor dit onderzoek heeft het Rekenhof brieven gericht aan de minister van Overheidsbedrijven, de voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en
Vervoer en de gedelegeerd bestuurders van de drie vennootschappen.
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Krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven (hierna de wet van 21 maart 1991 genoemd) zijn
de NMBS-Holding, Infrabel en de NMBS onderworpen aan het toezicht van de
ministers bevoegd voor de spoorwegen of voor de overheidsbedrijven.
Zoals elk beheerscontract preciseert, moeten de verslagen die elke vennootschap
moet voorleggen, worden meegedeeld aan de directie Spoorvervoer van het
DGVL van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, die belast is met de
administratieve opvolging van de contracten.
Bij de onderhandeling over de beheerscontracten wordt elk overheidsbedrijf tot
slot vertegenwoordigd door zijn directiecomité, voorgezeten door de gedelegeerd
bestuurder.
Het ontwerpverslag werd in het kader van een tegensprekelijke procedure voorgelegd aan de voornoemde gesprekspartners, die een maand de tijd hadden om
hun standpunt kenbaar te maken. In de loop van die procedure heeft de NMBSHolding bijkomende inlichtingen verstrekt over de parkeerterreinen en de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. Die gegevens werden in het
verslag opgenomen.
Het antwoord van de gedelegeerd bestuurder van Infrabel, van de gedelegeerd
bestuurder van NMBS, van de minister van Overheidsbedrijven en dat van de
voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn als bijlage
toegevoegd aan dit verslag.
Tijdschema
19 maart 2008

resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

18 april 2008

opdrachtbrief van het Rekenhof

18 juni 2008

verzending van het ontwerpverslag aan de gesprekspartners
van de audit

30 juli 2008

verzending van het verslag naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers
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Hoofdstuk 1
Overheidsbeleid en beheerscontracten

De NMBS-Holding, Infrabel en de NMBS zijn autonome overheidsbedrijven in
de zin van de wet van 21 maart 1991. Het zijn naamloze vennootschappen van
publiek recht.
Overeenkomstig artikel 3, § 1, van die wet worden de regels en voorwaarden
waaronder een autonoom overheidsbedrijf zijn opdrachten van openbare dienst
vervult, vastgelegd in een beheerscontract gesloten met de Staat. De beheerscontracten deﬁniëren naast andere bepalingen ook de berekening en de speciﬁeke
regels voor de betaling van de staatstoelagen voor het vervullen van de opdrachten
van openbare dienst, alsmede de gedragsregels ten opzichte van de gebruikers van
de prestaties van openbare dienst.
Het Rekenhof geeft in dit hoofdstuk kort de opdrachten van de maatschappijen
van de NMBS-groep en de nagestreefde doelstellingen van het overheidsbeleid
weer. Het analyseert bovendien de rol van het DGVL bij de uitwerking van de
beheerscontracten en de kwaliteit van die contracten in het licht van de nagestreefde doelstellingen.

1.1

Opdrachten van de maatschappijen van de NMBS-groep

In de wet van 21 maart 1991 en de beheerscontracten 2005-2007 worden de
opdrachten van openbare dienst van de maatschappijen van de NMBS-groep
gepreciseerd. Ze kunnen als volgt worden samengevat.
De NMBS-Holding heeft tot doel overleg- en coördinatieorganen en
-structuren in te stellen en te stimuleren waaraan de twee andere maatschappijen meewerken.
Opdrachten van de NMBS-Holding
1°

het aanhouden en beheren van haar deelnemingen in het kapitaal van de
NMBS en van Infrabel;

2°

de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen;

3°

het verwerven, de bouw, het onderhoud en het beheer van de stations en
hun aanhorigheden;

4°

het behoud van het historisch patrimonium betreffende de spoorwegexploitatie;

5°

de coördinatie en de ondersteuning van de activiteiten van de maatschappijen van de groep, inzonderheid door zich te verzekeren van de
convergentie van hun strategieën en van de eenheid van de groep;

6°

de terbeschikkingstelling van personeel aan de twee andere naamloze
vennootschappen van publiek recht, waarbij de NMBS-Holding de enige
werkgever blijft, als waarborg voor de eenheid van het statuut en de
sociale dialoog;

7°

het vervullen van de “behoeften van de Natie” geformuleerd door de FOD
Binnenlandse Zaken of door Defensie.

In het licht van de Europese richtlijnen en overeenkomstig de nationale wetgeving is
Infrabel aangewezen als enige beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur.
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Opdrachten van Infrabel
1°

de verwerving, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van
de spoorweginfrastructuur;

2°

het beheer van de regel- en veiligheidssystemen van die infrastructuur;

3°

de levering aan de spoorwegondernemingen van de diensten die door de
Koning zijn vastgelegd;

4°

de verdeling van de beschikbare capaciteiten van de spoorweginfrastructuur;

5°

de tarifering, de facturering en de inning van de gebruiksrechten van de
spoorweginfrastructuur en diensten onder 3°, volgens de principes en de
procedures die door de Koning zijn vastgelegd bij in de Ministerraad overlegd besluit;

De NMBS heeft als maatschappij de opdracht het spoorwegvervoer op effectieve
en concrete wijze te ontwikkelen. Haar voornaamste opdrachten van openbare
dienst zijn:
Opdrachten van de NMBS

1.2

1°

het binnenlandse reizigersvervoer met de treinen van de gewone dienst
alsook de binnenlandse bedieningen door hogesnelheidstreinen;

2°

het grensoverschrijdende reizigersvervoer, namelijk het vervoer met de
treinen van de gewone dienst voor het gedeelte van het nationaal traject
dat niet is gedekt volgens 1° en tot de in het beheerscontract gedeﬁnieerde
stations op de buurnetten;

3°

de prestaties die de NMBS moet leveren voor de behoeften van de Natie.

Doelstellingen van het overheidsbeleid

Doelstellingen
De doelstelling van de regering bestaat erin het aantal reizigers van de binnenlandse dienst te verhogen met 25 % over de periode van 2000-2006 en te
streven naar een nieuwe stijging met 25 % over de periode van 2006-20121.
Deze globale doelstelling, vermeld in de algemene bepalingen van het beheerscontract 2005-2007, wordt vertaald in twee basisopdrachten die de maatschappijen van de NMBS-groep moeten vervullen:
1.

het spoorvervoer op het Belgische net bevorderen en aldus een alternatief
bieden voor de vervoerwijzen die belastender zijn voor het milieu;

2.

een optimale kwaliteitsdienst bieden zodat de evolutie van het treinverkeer
sterker is dan de algemene evolutie van het verkeer van alle vervoerwijzen
samen.

Het beleid heeft dus tot doel het aandeel van het spoor in het personenvervoer
te laten stijgen. De investeringsplannen en de verplichtingen die in de beheerscontracten van de maatschappijen van de NMBS-groep zijn opgenomen, moeten
met dat doel in verband worden gebracht.

1

Zie inzonderheid de beleidsnota van 26 november 2004, Parl. St. Kamer, DOC 51 - 1371/027.
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Analyse
Volgens de cijfers van de NMBS werd de doelstelling van de regering, nl. het
aantal reizigers (gemeten in aantal reizen) in de binnenlandse dienst met 25 %
laten stijgen over de periode 2000-2006, overschreden.
Gedurende die periode is het aantal reizigers met 34 % gegroeid (van 139,8 miljoen
reizigers in 2000 naar nagenoeg 183 miljoen in 2006). Het beleid van gratis woonwerkverkeer of –schoolverkeer dat sinds 2004 is gevoerd, heeft tot die prestatie
bijgedragen.
Volgens het Federaal Planbureau bedroeg het marktaandeel van de trein in het
personenvervoer 5,28 % in 2000, 6,53 % in 2005 en zal het nagenoeg 7 % bedragen
in 2010.
De doelstellingen inzake het spoorvervoer werden dus gehaald.

1.3

Uitwerking van de beheerscontracten

Context
De beheerscontracten moeten de voorwaarden en de middelen preciseren voor
de maatschappijen van de NMBS-groep om bij te dragen tot de verwezenlijking
van de doelstellingen van het overheidsbeleid.
Het eerste beheerscontract tussen de Staat en de NMBS (1992-1996) werd
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 september 1992.
Het tweede beheerscontract van de NMBS (1997-2004) werd goedgekeurd
bij koninklijk besluit van 25 september 1997.
De onderzochte beheerscontracten (2005-2007), die de relaties en verplichtingen regelen van de Staat en van de maatschappijen van de nieuwe structuur,
respectievelijk de NMBS-Holding, Infrabel en de NMBS, werden goedgekeurd door
de koninklijke besluiten van 5 juli 2005. Voor die contracten werden een eerste
keer bijvoegsels goedgekeurd door de koninklijke besluiten van 16 november 2006
en een tweede keer door de koninklijke besluiten van 10 mei 2007.
De nieuwe beheerscontracten omvatten de periode 2008-2012. Ze werden
bij koninklijke besluiten van 29 juni 2008 goedgekeurd en treden in werking op
1 juli 2008. De minister van Overheidsbedrijven en de staatssecretaris voor
Mobiliteit hebben de besluiten medeondertekend.
De tegemoetkoming van 3 miljard euro ten laste van de rijksbegroting, uitgetrokken in de algemene uitgavenbegroting voor 2008, sectie FOD Mobiliteit en
Vervoer, illustreert hoe belangrijk de beheerscontracten zijn.
Als het beheerscontract moet worden vernieuwd, stelt de raad van bestuur van
elk overheidsbedrijf een ondernemingsplan op, uiterlijk twaalf maanden voor het
verstrijken van het beheerscontract. Dat plan is een voorafgaande voorwaarde
om het beheerscontract te kunnen sluiten. Het wordt opgesteld voor de duur van
het beheerscontract en wordt elk jaar aangepast. Dat plan formuleert de doelstellingen en de strategie van de onderneming, rekening houdend met de mobiliteitsdoelstellingen vastgelegd door de Ministerraad.
Bij de onderhandeling over het beheerscontract wordt de Staat vertegenwoordigd
door de ministers onder wie het overheidsbedrijf ressorteert. Het overheidsbedrijf
wordt vertegenwoordigd door zijn directiecomité, dat een ontwerp van nieuw
beheerscontract voorstelt.
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Het DGVL vervult de functie van adviseur van de regering in het kader van zijn
opdrachten inzake spoorwegvervoer.
Na aﬂoop van de onderhandelingen wordt het beheerscontract voor goedkeuring
voorgelegd aan de raad van bestuur. Het treedt pas in werking na de goedkeuring
ervan bij in Ministerraad overleg koninklijk besluit.
Analyse
STRATEGISCH PLAN

De federale regering heeft in feite enkel groeidoelstellingen voor het spoorwegvervoer gedeﬁnieerd en heeft de verwezenlijking van dat belangrijke onderdeel
van zijn mobiliteitsbeleid grotendeels toevertrouwd aan de maatschappijen van de
NMBS-groep, die hun ondernemingsplan dienovereenkomstig vrij uitwerken. Deze
ondernemingsplannen zijn de basisdocumenten voor de onderhandeling van de
beheerscontracten.
De regering heeft geen strategisch plan opgesteld met ramingen die als basis
kunnen dienen om de groeidoelstellingen te deﬁniëren of om te bepalen in hoeverre de verschillende verplichtingen van de Staat en van de maatschappijen
bijdragen tot de verwezenlijking van die doelstellingen.
De concurrentiekracht van het spoorwegvervoer hangt niet enkel af van de
kwantiteit van het aanbod, maar ook van de regelmatigheid en de kwaliteit ervan,
in het bijzonder de stiptheid, en van de kostprijs voor de klant en de duur van
het traject.
De stijging van het marktaandeel van het spoorwegvervoer hangt ook af van het
beleid dat ten opzichte van andere vervoerwijzen wordt gevoerd.
Voor het Rekenhof zou de regering een actievere rol moeten spelen bij de deﬁnitie
van het beleid op het vlak van spoorwegvervoer.
Om een overheidsbeleid inzake mobiliteit te kunnen deﬁniëren, moet men immers
nauwkeurig weten wat de burger verwacht, zowel van het aanbod als van de
kwaliteit van de geboden dienst. Dat impliceert bijvoorbeeld dat enquêtes bij de
klanten en niet-klanten van het spoorwegvervoer worden uitgevoerd.
De Staat richt zich enkel via de maatschappijen van de NMBS-groep tot de
huidige en potentiële klanten, wat zijn positie bij de onderhandeling van de
beheerscontracten niet bevoordeelt.
De regering zou de kwaliteit van de doelstellingen kunnen verbeteren door haar
mobiliteitsbeleid, met inbegrip van het spoorvervoer, te vertalen in een strategisch plan. Ze zou zo bij de onderhandeling van de beheerscontracten ook meer
de nadruk kunnen leggen op de doelmatigheid van haar uitgaven voor spoorwegvervoer.
BEHEERSCONTRACTEN

Omdat de regering geen strategisch plan heeft gedeﬁnieerd, zijn de relaties tussen het overheidsbeleid (de bevordering van een kwaliteitsdienst om het marktaandeel van het spoorwegvervoer te verhogen) en de bepalingen in de beheerscontracten van de maatschappijen van de NMBS-groep niet erg expliciet.
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De verplichtingen uit de beheerscontracten zijn niet hiërarchisch gestructureerd,
hoewel ze vaak een ongelijke draagwijdte hebben. Zo bestaan bijvoorbeeld naast
elkaar de verplichting om een minimumaanbod van 200.000 treinkilometer per
werkdag in de week2 te organiseren en de verplichting om in sommige stations
vuilnisbakken voor selectieve afvalophaling te installeren3.
In het algemeen wordt bij de uitwerking van de beheerscontracten hoofdzakelijk
de bestaande toestand verbeterd. In de opeenvolgende beheerscontracten kan
men vaststellen dat de doelstellingen steeds preciezer worden opgesteld of de
verwezenlijking ervan beter wordt opgevolgd.
Deze evoluties verlopen echter traag.
Als voorbeeld wijst het Rekenhof erop hoeveel tijd men nodig had om in de
beheerscontracten een studie over de stiptheid van de treinen in aanmerking te
nemen die consultants in 1999 voor het DGVL hebben uitgevoerd.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers had in een resolutie van 14 januari 1999
aan de regering gevraagd van de NMBS te eisen dat ze haar statistieken over de
treinvertragingen zou verﬁjnen en dat ze de vertragingen op spitsuren duidelijk
tot uiting zou laten komen.
De consultant had opgemerkt dat de afgeschafte treinen uit de stiptheidsstatistiek
werden geweerd, wat de resultaten kon verbeteren. Hij formuleerde ook verschillende voorstellen om de gemaakte statistieken te verbeteren.
Het Rekenhof had in zijn verslag van 2001 vastgesteld dat de resultaten van die
studie uiteindelijk niet hadden geleid tot een wijziging van het tweede beheerscontract 1997-2004.
De nieuwe beheerscontracten 2008-2012 zijn echter opmerkelijk geëvolueerd.
Zo zijn het in aanmerking nemen van de afgeschafte treinen in de stiptheidsindex
en het opmaken van statistieken waarbij de spitsuren worden onderscheiden,
geïntegreerd in de beheersovereenkomsten (zie hoofdstuk 5).
ROL VAN HET DGVL

Het Rekenhof had in 2001 vastgesteld dat er nauwelijks schriftelijke sporen waren
van de totstandkoming van de beheerscontracten en in het bijzonder van het
standpunt van de Staat. Het had ook onderstreept dat de vertegenwoordigers
van de Staat de opstelling van de beheerscontracten door middel van becijferde
documenten moesten voorbereiden.
Het DGVL was toen weinig betrokken bij de voorbereiding van de beheerscontracten.
Bij de uitwerking van de onderzochte beheerscontracten (2005-2007) heeft het
DGVL niet geëvalueerd hoe het vorige beheerscontract werd verwezenlijkt. De
dienst werd wel tijdens de onderhandelingen geraadpleegd.
Bij de voorbereiding van de beheerscontracten 2008-2012 heeft het DGVL een
actievere rol gespeeld. Het heeft voorbereidende documenten opgesteld over de
voornaamste verplichtingen van de beheerscontracten en heeft preciezere doelstellingen voorgesteld alsmede indicatoren om na te gaan in hoeverre ze worden
gerealiseerd.

2

Artikel 10 van het beheerscontract van de NMBS.

3

Artikel 39bis van het beheerscontract van de NMBS-Holding.
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De verschillende fasen van de totstandkoming van de beheerscontracten zijn nu
gedocumenteerd en het DGVL heeft zijn functie van adviseur van de regering
inzake spoorwegvervoer met aanzienlijk meer nadruk gespeeld.

1.4

Conclusies

De doelstellingen van de federale regering, opgenomen in de onderzochte
beheerscontracten (2005-2007), bestonden erin het marktaandeel van het
spoorwegvervoer te verhogen en het aantal reizigers van de binnenlandse dienst
tussen 2000 en 2006 met 25 % te laten stijgen. Deze doelstellingen werden
gehaald en zelfs overschreden.
Het Rekenhof stelt vast dat de voorbereiding van de beheerscontracten tot nu
vooral berust op de ondernemingsplannen die de maatschappijen van de NMBSgroep opstellen. Het is van oordeel dat de regering het kader en de inhoud van
zijn beleid inzake spoorwegvervoer meer zou moeten deﬁniëren vóór de onderhandelingen over de beheerscontracten.
Door haar mobiliteitsbeleid, met inbegrip van het spoorvervoer, in een strategisch plan te gieten, zou de regering een actievere rol krijgen bij de bepaling van
het beleid dat zal worden gevoerd om die doelstellingen te bereiken.
De relaties tussen het overheidsbeleid en de verplichtingen opgenomen in de
beheerscontracten van de maatschappijen van de NMBS-groep kunnen daardoor
explicieter worden. Bij de onderhandeling over de beheerscontracten zou meer
de nadruk kunnen worden gelegd op de doelmatigheid van de federale overheidsuitgaven inzake spoorwegvervoer.
Sinds 1992 ging men bij de uitwerking van de beheerscontracten hoofdzakelijk
uit van een verbetering van de al bestaande toestand. In de opeenvolgende
beheerscontracten worden sommige doelstellingen verder ontwikkeld, maar deze
evoluties gaan traag.
In de beheerscontracten 2008-2012 zijn echter opmerkelijke evoluties vast te
stellen. De actieve rol die het DGVL bij de uitwerking van die contracten heeft
gespeeld, heeft tot die verbeteringen bijgedragen.
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Hoofdstuk 2
Opvolging van de beheerscontracten

Zoals het Rekenhof al in 2001 had onderstreept ten aanzien van de maatschappijen
van de NMBS-groep, is de Staat tegelijk hoofdaandeelhouder (voor meer dan 99 %),
toezichthoudend orgaan en medecontractant van het beheerscontract4.
De Staat stelt nagenoeg alle bestuurders aan en benoemt regeringscommissarissen die instaan voor het dagelijkse toezicht op de beslissingen van de beheersorganen.
Naast die controle van de regeringscommissarissen is het DGVL (directoraatgeneraal Vervoer te Land van de FOD Mobiliteit en Vervoer) belast met de administratieve opvolging van de naleving van de verplichtingen uit de beheerscontracten, zowel ten laste van de Staat als ten laste van de overheidsbedrijven.
Het Rekenhof analyseert in dit hoofdstuk hoe die controle werkt en kijkt ook naar
de voorgeschreven jaarlijkse rapportering over het volbrengen van de opdrachten
van openbare dienst.

2.1

Controle van de toezichthoudende ministers

Normenkader
Het toezicht dat door de wet van 21 maart 1991 wordt georganiseerd, is gebaseerd
op de volgende principes.
De NBMS-Holding, Infrabel en de NMBS zijn onderworpen aan de controlebevoegdheid van de minister van Overheidsbedrijven. Infrabel is bovendien onderworpen
aan de controle van de minister die bevoegd is voor de regulering van het spoorvervoer (op dit ogenblik de eerste minister, bijgestaan door de staatssecretaris
voor Mobiliteit).
Deze controlebevoegdheid wordt uitgeoefend via een regeringscommissaris5. Die
wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van de raad van bestuur, van het beperkt
comité en van het directiecomité, en heeft er een raadgevende stem.
De regeringscommissaris brengt verslag uit aan de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert. Hij rapporteert ook aan de minister van Begroting over
de beslissingen van de beheersorganen die een weerslag hebben op de algemene
uitgavenbegroting van de Staat.
De opdracht van de regeringscommissaris is bijzonder belangrijk omdat hij volgens
de wet van 21 maart 1991 moet toezien op de naleving van de wet, van het statuut
van het overheidsbedrijf en van het beheerscontract. Hij vergewist zich ervan dat
het beleid van het bedrijf, in het bijzonder op het vlak van ﬁlialen, geen afbreuk
doet aan de uitvoering van zijn taken van openbare dienst.
4

Rekenhof, De goede besteding van de rijksgelden door de NMBS. Onderzoeksverslag op verzoek van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2001, p. 54. Beschikbaar op www.rekenhof.be

5

De commissarissen van de minister van Overheidsbedrijven bij de NMBS-Holding, bij Infrabel en
bij de NMBS werden benoemd bij koninklijk besluit van 3 februari 2005. De commissaris van de
minister die bevoegd is voor de regulering van het spoorwegvervoer, werd benoemd bij koninklijk
besluit van 18 november 2004.
Met ingang van 1 augustus 2008 heeft een koninklijk besluit van 4 juli 2008 nieuwe commissarissen
benoemd die de minister van Overheidsbedrijven vertegenwoordigen bij de NMBS-Holding en
Infrabel. Er werden ook plaatsvervangers aangeduid.
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De regeringscommissaris heeft het recht om binnen een termijn van vier dagen
bij de minister een bezwaarschrift in te dienen tegen elke beslissing die hij strijdig acht met de wet, met het organiek statuut of met het beheerscontract. Dit
bezwaarschrift werkt opschortend. De minister kan in dat geval binnen acht
dagen de beslissing laten annuleren. Indien dat niet gebeurt, wordt de beslissing
deﬁnitief6.
De beheerscontracten 2005-2007 bepalen dat minstens één keer per jaar een
werkgroep samenkomt om de opvolging te evalueren7. Deze werkgroep bestaat
uit een vertegenwoordiger van elke toezichthoudende minister, uit vertegenwoordigers van het DGVL en vertegenwoordigers van elk van de drie betrokken
maatschappijen.
Analyse
Voor dit onderzoek hebben de regeringscommissarissen een vragenlijst ontvangen
over hun mandaat, het eventueel indienen van bezwaarschriften en hun relaties
met de administratie die de verplichtingen van de Staat en van de betrokken
overheidsbedrijven opvolgt (DGVL).
De resultaten van die enquête kunnen als volgt worden samengevat.
De regeringscommissarissen:
1.

hebben weinig instructies van de ministers ontvangen over de uitoefening
van hun opdracht;

2.

hebben geen bezwaar geformuleerd tegen beslissingen van de beheersorganen van de maatschappijen van de NMBS-groep;

3.

werden in die functie niet betrokken bij de onderhandeling over de beheerscontracten 2005-2007 of de beheerscontracten 2008-2012;

4.

zenden ofwel maandelijks ofwel na elke vergadering van de raad van
bestuur een verslag aan de toezichthoudende ministers;

5.

krijgen geen vraag van de toezichthoudende ministers om een advies te
geven over het jaarverslag dat elke raad van bestuur moet voorleggen over
de uitvoering van de taken van openbare dienst (zie hierover punt 2.3.1);

6.

worden niet betrokken bij het jaarverslag dat de toezichthoudende minister
aan de wetgevende kamers sturen (zie hierover punt 2.3.2);

7.

hebben de naleving van de beheerscontracten niet geëvalueerd, noch
meegewerkt aan een evaluatie ervan, maar volgen de uitvoering van de
opdrachten van openbare dienst op in het kader van hun onderzoek van de
beslissingen van de beheersorganen;

8.

hebben weinig contacten met het DGVL.

Een regeringscommissaris wijst erop dat de maatschappijen van de NMBS-groep
voldoende expertise hebben om voorstellen van beslissingen te vermijden die
strijdig zouden zijn met de wet, de reglementering of de statuten, of die de goede
uitvoering van de beheerscontracten in het gedrang zouden kunnen brengen.

6

Er gelden speciﬁeke bepalingen voor de bezwaarschriften tegen beslissingen die een weerslag
kunnen hebben op de algemene begroting van de Staat. In dat geval is ook het akkoord van de
minister van Begroting noodzakelijk.

7

Zie artikel 75 van het contract van de NMBS-Holding, artikel 78 van het beheerscontract van Infrabel
en artikel 96 van het beheerscontract van de NMBS.
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De regeringscommissarissen verklaren dat ze bij twijfel geen formeel bezwaarschrift indienen maar dat de voorstellen van beslissingen opnieuw worden onderzocht en in voorkomend geval aangepast, vóór de eindbeslissing wordt genomen.
De betwiste punten worden dus geregeld in gemeenschappelijk overleg met de
beheersorganen van de betrokken maatschappijen.
Op basis van de wet van 21 maart 1991 kan een toezichthoudende minister overigens geen beslissing annuleren waartegen geen bezwaarschrift werd ingediend
door een regeringscommissaris. De regeringscommissaris is dus onontbeerlijk om
het ministerieel toezicht goed te kunnen uitoefenen.
In de werkgroep die de opvolging van de beheerscontracten jaarlijks moet
evalueren, hebben de regeringscommissarissen geen zitting. Deze werkgroep
heeft nooit vergaderd.
Conclusies
Het Rekenhof stelt vast dat er geen formele instructies bestaan over het mandaat
van de regeringscommissarissen.
Voor de beheerscontracten 2005-2007 hebben ze geen bezwaarschriften ingediend tegen beslissingen van de beheersorganen van de maatschappijen van
de NMBS-groep. Ze oefenen hun controlebevoegdheid uit via hun optreden in de
beheersraden en door informatieverslagen die ze aan de ministers zenden.
Aangezien die controle op informele wijze wordt uitgeoefend, is het moeilijk in te
schatten hoe doeltreffend hij is.
Een toezichthoudende minister kan echter geen beslissing van een beheersorgaan
annuleren als de regeringscommissaris er niet vooraf een bezwaarschrift tegen
heeft ingediend.
Het Rekenhof wijst erop dat de regeringscommissarissen geen zitting hebben in
de werkgroep van vertegenwoordigers van de toezichthoudende ministers, van
het DGVL en van de drie betrokken maatschappen, die jaarlijks de opvolging van
de beheerscontracten moet evalueren. Het wijst er eveneens op dat deze werkgroep nooit heeft vergaderd.
Het Rekenhof stelt vast dat de regeringscommissaris enerzijds en het DGVL
anderzijds zich op hun posities terugplooien. Het beveelt aan dat het mandaat
van de regeringscommissarissen wordt gepreciseerd in een opdrachtbrief. De
regeringscommissarissen zouden moeten worden betrokken bij de opvolging van
de beheerscontracten.

2.2

Administratieve opvolging door het DGVL

Normenkader
De directie Spoorvervoer, onderdeel van het directoraat-generaal Vervoer te
Land (DGVL) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, moet erop toezien dat elke
partij de verplichtingen naleeft die worden opgelegd door de respectieve beheerscontracten gesloten tussen de Staat en de drie maatschappijen, namelijk de
NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel.
Ze behandelt de vastleggings- en ordonnanceringsdossiers van de bijdragen die
zijn ingeschreven in de begroting van de FOD en die de Staat beloofd heeft aan
de drie maatschappijen te storten.
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Ze controleert daarnaast de goede uitvoering van het jaarlijkse investeringsprogramma voor de spoorwegen, in het bijzonder het programma dat door de
staatsbegroting wordt geﬁnancierd.
Ze moet alle informatie en alle verslagen ontvangen die de maatschappijen van
de NMBS-groep ter uitvoering van de beheerscontracten moeten opstellen.
De rapporteringsverplichtingen moeten het DGVL in staat stellen de regering te
adviseren in de verschillende fasen van een beheerscontract.
Analyse
Het Rekenhof had in 2001 opgemerkt dat het DGVL niet over het nodige personeel
beschikte om zijn opdrachten inzake spoorvervoer te vervullen8.
Ondanks die opmerkingen werd het personeel van het DGVL sindsdien niet uitgebreid, terwijl door de structuurhervorming van de NMBS de beheerscontracten
en de gesprekspartners zijn vermenigvuldigd.
Het DGVL raamde in 2007 dat het 32,5 voltijdse personeelsleden (VTE) nodig
had om die opdrachten te kunnen uitvoeren, terwijl het effectieve personeelsbestand 19,9 VTE bedroeg. Er waren dus 12,6 VTE te kort (in hoofdzaak van
universitair niveau).
Gelet op wat er op ﬁnancieel en maatschappelijk vlak op het spel staat inzake
spoorvervoer, moet dat gebrek aan middelen worden benadrukt.
De voorbije jaren heeft het DGVL zijn aandacht toegespitst op de hervorming
van de structuren, overeenkomstig de Europese richtlijnen om het spoorvervoer
te liberaliseren, alsmede op een belangrijke hervorming van de opvolging van de
investeringen.
De dossiers van spoorweginvesteringen, die vooraf aan een systematische administratieve controle werden onderworpen, zullen projectmatig worden bekeken,
zodat de controle doeltreffender en doelmatiger wordt.
In die context heeft het DGVL zich niet kunnen toeleggen op de evaluatie van de
verwezenlijking van de doelstelling uit de beheerscontracten 2005-2007 en bleef
het heel afhankelijk van de informatie die de maatschappijen van de NMBS-groep
verstrekten.
Onlangs heeft het DGVL echter een opvolging ingevoerd van de rapporteringsverplichtingen uit de beheerscontracten en heeft het een proactieve rol gespeeld
bij de voorbereiding van de nieuwe beheerscontracten.
Het Rekenhof merkt op dat de beheerscontracten veel9, soms te veel en zelfs
overtollige, rapporteringsverplichtingen bevatten. Door de overgang van één naar
drie overheidsbedrijven is het aantal bestanden en documenten die voor het
DGVL bestemd zijn, vermenigvuldigd.
Er worden zoveel gegevens naar het DGVL gezonden dat het niet redelijk zou zijn
te verwachten dat ze systematisch worden verwerkt.
Een rationalisering van de rapporteringsverplichtingen zou een aanzienlijke
administratieve vereenvoudiging betekenen voor zowel het DGVL als voor de drie
betrokken maatschappijen.

8

Rekenhof, De goede besteding van de rijksgelden door de NMBS, p. 87.

9

Zie in dat verband bijlage 9 van het beheerscontract van de NMBS-Holding, de bijlagen 6 en 7 van
het beheerscontract van Infrabel en de bijlagen 13 en 14 van het beheerscontract van de NMBS.
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De nadruk moet meer komen te liggen op de indicatoren die nodig zijn om
de vervulling van de opdrachten van openbare dienst periodiek te beoordelen.
Het DGVL zou in het kader van zijn controlefunctie dan beter de indicatoren en
gegevens kunnen valideren door ter plaatse de informatieketen te inspecteren en
door gegevensverwerkingen uit te voeren.
Conclusies over de opvolging door de administratie
Ondanks de opmerkingen van het Rekenhof uit 2001, zijn de personeelsmiddelen
van het DGVL ontoereikend gebleven om alle opdrachten inzake spoorvervoer te
kunnen vervullen.
In deze context van gebrek aan middelen heeft het DGVL zich toegespitst op
de evolutie van de structuren in het kader van de Europese liberalisering en
op een belangrijke hervorming van de opvolging van de investeringsdossiers.
Het heeft ook een actievere rol gespeeld bij de uitwerking van de nieuwe beheerscontracten 2008-2012.
Het DGVL heeft zich daarentegen niet kunnen toeleggen op de opvolging van de
opdrachten van openbare dienst.
Gelet op het ﬁnanciële en maatschappelijke belang van het spoorvervoer is een
echte evaluatie van de naleving van de beheerscontracten voor het Rekenhof
onontbeerlijk.
Daartoe zou een aanzienlijke inspanning moeten worden gedaan om de
rapporteringsverplichtingen te vereenvoudigen, waarbij zowel het DGVL als de
drie maatschappijen van de NMBS-groep baat zouden hebben.
Een evaluatie van de naleving van de beheerscontracten zou meer gebaat zijn
bij het uitbouwen en opvolgen van signiﬁcante indicatoren en bij de controle
van de onderliggende gegevens dan bij een opeenstapeling van rapporteringsverplichtingen waarvan de systematische opvolging ondoeltreffend zou worden.

2.3

Jaarlijkse rapportering over de opdrachten van openbare
dienst

2.3.1

Rapportering aan de toezichthoudende minister

Normenkader
De wet van 21 maart 1991 bepaalt dat de raad van bestuur jaarlijks een verslag
over de vervulling van de taken van openbare dienst door de onderneming aan de
toezichthoudende ministers toezendt10.
Deze verplichting wordt in de beheerscontracten van elke maatschappij opgenomen
en gepreciseerd.
Analyse
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat elke raad van bestuur van de maatschappijen
van de NMBS-groep een jaarverslag opstelt voor hun aandeelhouders en ook de
verslagen opmaakt met verschillende statistieken die hij krachtens zijn beheerscontract jaarlijks voor 30 april moet opstellen.
10

Zie artikel 162nonies, § 5, voor de NMBS-Holding, 213, § 5, voor Infrabel en 230 voor de NMBS.
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Daarentegen wordt geen speciﬁek verslag opgesteld om aan de toezichthoudende
ministers rekenschap af te leggen over het uitvoeren van de opdrachten van
openbare dienst, en in voorkomend geval, over de acties om de vastgestelde
problemen te verhelpen. Dat verslag zou voor het Rekenhof voldoende informatie
moeten bevatten om te evalueren in hoeverre de door de beheerscontracten
vastgelegde doelstellingen werden gerealiseerd.
Noch de toezichthoudende ministers, noch de regeringscommissarissen of
het DGVL hebben gereageerd op het feit dat deze wettelijke voorschriften niet
werden uitgevoerd.
2.3.2

Rapportering van de toezichthoudende minister aan het parlement

Normenkader
De wet van 21 maart 1991 bepaalt ook dat de toezichthoudende ministers elk
jaar verslag uitbrengen aan de wetgevende kamers.
Analyse
Het jaarverslag voor het parlement wordt door het DGVL voorbereid.
Voor 2005 heeft het DGVL op 19 maart 2007 een verslag voor elke maatschappij
aan de minister van Overheidsbedrijven toegezonden. Deze verslagen werden op
12 december 2007 aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers meegedeeld11.
Voor 2006 werden de jaarverslagen op 5 mei 2008 aan de minister van Overheidsbedrijven toegezonden. Deze verslagen werden op 21 mei 2008 aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers meegedeeld.
Deze verslagen informeren de parlementsleden echter niet over de voornaamste
verplichtingen uit de beheerscontracten en geven niet het standpunt van de minister
over de verwezenlijking van de opdrachten van openbare dienst. Ze geven een
overzicht van de activiteiten die de betrokken maatschappijen hebben gerealiseerd
aan de hand van de gegevens die die maatschappijen hebben meegedeeld.
Voor het Rekenhof is de voorgeschreven rapportering om het parlement in te
lichten over het vervullen van de opdrachten van openbare dienst van de maatschappijen van de NMBS-groep dus niet doeltreffend gebeurd. Dat verslag zou
het standpunt van de Staat moeten geven over de verwezenlijking van de doelstellingen vastgelegd in de beheerscontracten en zou een meerwaarde moeten
bieden in vergelijking met de informatie die de betrokken maatschappijen verstrekken.
2.3.3

Conclusies

Het speciﬁeke verslag dat elke maatschappij jaarlijks aan de toezichthoudende
minister moet voorleggen om rekenschap af te leggen over het vervullen van
haar opdrachten van openbare dienst, bestaat niet.
Noch de toezichthoudende ministers, noch de regeringscommissarissen of
het DGVL hebben gereageerd op het feit dat deze wettelijke voorschriften niet
werden uitgevoerd.

11

Het verslag over 2004 voor de NMBS (voor de splitsing) werd op dezelfde datum toegezonden en
ingediend als het verslag 2005.
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Volgens het Rekenhof mag een dergelijk verslag ook niet worden verward met
het jaarverslag dat een maatschappij voor haar aandeelhouders opstelt. Het feit
dat de minister en het DGVL heel wat informatie van de maatschappijen ontvangen ter uitvoering van de rapporteringsverplichtingen uit de beheerscontracten
kan niet als verklaring dienen voor de weinige aandacht die aan die wettelijke
verplichting wordt besteed.
Wat het jaarverslag betreft dat de toezichthoudende minister voor elke maatschappij van de NMBS-groep aan het parlement moet bezorgen ter uitvoering
van de wet van 21 maart 1991, is het Rekenhof van oordeel dat die verslagen
ontoereikend zijn en te laat worden toegezonden.
De voorgelegde verslagen bevatten immers niet het standpunt van de toezichthoudende minister over de verwezenlijking van de opdrachten en verplichtingen
van openbare dienst uit de beheerscontracten. Ze bieden geen enkele meerwaarde ten opzichte van de documenten die de beheersorganen van de betrokken
maatschappijen opstellen.
Wat de rapporteringstermijn betreft, is het Rekenhof van oordeel dat het parlement
de verslagen over het afgelopen jaar zou moeten ontvangen vóór 30 september van
het lopende jaar, zodat ze kunnen worden onderzocht voor de ontwerpen van
staatsbegroting voor het komende jaar aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
worden voorgelegd.
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Hoofdstuk 3
Treinaanbod

Beheerscontract
De voornaamste bepalingen in verband met het treinaanbod zijn vervat in de
artikelen 10 en 15 van het beheerscontract 2005-2007 van de NMBS.
Artikel 10 bepaalt dat de NMBS dagelijks 200.000 trein-kilometer per werkdag
moet waarborgen en 100.000 trein-kilometer tijdens weekends en op feestdagen.
Daarnaast worden eisen opgelegd voor de verbindingen, volgens de belangrijkheid van de haltes. Op werkdagen moeten zestien klokvaste verbindingen per
rijrichting worden verzorgd, met een eerste trein ten laatste om 7.00 uur en een
laatste trein ten vroegste om 21.00 uur op alle baanvakken die de hoofdhaltes
verbinden. De secundaire haltes moeten eveneens een minimumaanbod in termen
van klokvaste verbindingen krijgen.
Artikel 15 van het beheerscontract preciseert dat de NMBS van dat minimumaanbod mag afwijken in geval van overmacht, werken (in overleg met Infrabel) of
op dagen waarop een lagere gebruiksfrequentie te verwachten valt.
Krachtens artikel 33 van dit contract kunnen de tarieven worden verhoogd tot
boven het inﬂatiepeil voor zover het effectieve globale aanbod van de NMBS,
uitgedrukt in trein-kilometer, minstens gelijkaardig blijft aan het aanbod bij het
sluiten van het contract en de stiptheid van de treinen hoger ligt dan 90 %.
Ten slotte bepaalt artikel 88 dat de twaalfde schijf van de exploitatietoelagen
wordt gestort rekening houdend met het aantal dagen waarop het minimumaanbod
van treinen werd verzekerd, na neutralisering van de gevallen van overmacht en
van de gebeurtenissen buiten de NMBS.
De eisen op het vlak van het minimumaanbod aan trein-kilometer worden regelmatig naar boven toe herzien. Ze bedroegen 160.000 trein-kilometer voor werkdagen
in het eerste beheerscontract in 1992 en liggen op 220.000 in het contract 20082012.
Analyse
De informatie die de NMBS aan het DGVL heeft verstrekt, volstaat om het vervoerplan, d.i. het treinaanbod in de dienstregeling die de NMBS heeft gepubliceerd, te kunnen controleren in het licht van de eisen inzake minimumaanbod.
Het theoretische aanbod dat de NMBS heeft vastgesteld, ligt gevoelig hoger dan
het minimumaanbod dat het beheerscontract eist. Het verschil is voldoende groot
opdat het DGVL het niet nodig acht een controle te organiseren op de inachtneming van de bepalingen uit het contract inzake het treinaanbod.
Het risico dat het werkelijke aanbod, d.i. het theoretische aanbod gecorrigeerd
door afschafﬁngen van treinen, kleiner zou zijn dan de eisen van het beheerscontract is eveneens verwaarloosbaar. Dat risico is des te kleiner omdat het
beheerscontract toelaat af te wijken van het minimumaanbod in geval van overmacht of grote werken.
Het aanbod dat in de opeenvolgende contracten wordt geëist, ligt bovendien altijd
lager dan het al bestaande aanbod (zie tabel hierna). Het gaat dus meer om een
kliksysteem dat een beduidende vermindering van het bestaande aanbod moet
voorkomen, dan om een bepaling die het treinaanbod moet opvoeren.
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Evolutie van het aanbod trein-kilometer op werkdagen
Jaar van het contract

1992

1997

2005

2008

Minimumaanbod opgelegd door het
beheerscontract

160.000

190.000

200.000

220.000

Bestaand aanbod tijdens het voorgaande
jaar

193.932

201.871

226.627

240.239

Dezelfde vaststelling geldt voor het aanbod trein-kilometer tijdens de weekends
en op feestdagen.
Evolutie van het aanbod trein-kilometer tijdens weekends en op feestdagen
Jaar van het contract

1992

1997

2005

2008

100.000

100.000

100.000

110.000

Bestaand aanbod tijdens het voorgaande 137.144
jaar

119.835

130.555

133.622

Minimumaanbod opgelegd door het
beheerscontract

De verplichtingen op het gebied van aanbod van klokvaste treinverbindingen
geven voor de reiziger een beter beeld van de te verstrekken openbare dienst. De
productie, uitgedrukt in trein-kilometer, vertegenwoordigt immers een globale
statistiek die situaties kan dekken die zeer sterk verschillen naargelang van de
lijnen en van de uren van de dag.
Grote vertragingen of afgeschafte treinen kunnen er op sommige dagen toe leiden
dat minder treinen rijden dan het beheerscontract bepaalt.
Het DGVL controleert echter niet of de opgelegde frequentie in acht wordt
genomen.
Nieuw beheerscontract 2008-2012
Het nieuwe beheerscontract van de NMBS verhoogt het vereiste minimumaanbod
trein-kilometer tot 220.000 op werkdagen en tot 110.000 tijdens de weekends en
op feestdagen. Die nieuwe eisen blijven echter onder het huidige aanbod (zie tabel
hierboven).
Het verband tussen de naleving van dit minimumaanbod uitgedrukt in trein-kilometer
en de mogelijkheid om de tarieven op te trekken tot boven het inﬂatiepercentage
verdwijnt, net zoals het verband met de storting van de exploitatietoelagen.
De verplichtingen op het vlak van frequentie blijven ongewijzigd.
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Conclusies
Op de vraag of de NMBS de doelstellingen op het vlak het treinaanbod is nagekomen, antwoordt het Rekenhof bevestigend.
Het merkt echter op dat de eisen van het beheerscontract NMBS op het vlak
van trein-kilometers onder de prestaties van de NMBS liggen, zodat het risico
dat die bepalingen niet worden nageleefd, minimaal is.
Wat de frequentie betreft, is er wel een risico dat de verplichtingen niet worden
nagekomen als treinen worden afgeschaft of aanzienlijke vertragingen oplopen.
Het Rekenhof formuleert bijgevolg de aanbeveling dat het DGVL de frequentie zou
controleren, op basis van de afgeschafte treinen en van aanzienlijke vertragingen.
Op de vraag of de beoordeling van de doelstellingen op het vlak van het treinaanbod steunt op relevante indicatoren en op gecontroleerde en gecertiﬁceerde
gegevens, antwoordt het Rekenhof dat de in aanmerking genomen indicatoren
relevant zijn, maar dat de gegevens om ze te meten, niet zijn gecontroleerd.
Om de kwaliteit van de doelstellingen en van hun opvolging te verbeteren,
formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen:
1.

Er moet worden nagedacht hoe doelstellingen kunnen worden bepaald die
een verbetering inhouden op het vlak van verbindingen, frequentie, snelheid
of kosten.

2.

Door de doelstellingen beter te deﬁniëren, zullen ook opvolgingsindicatoren
kunnen worden gedeﬁnieerd die explicieter zijn voor de reizigers.
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Hoofdstuk 4
Indicatoren voor de kwaliteit van de dienst

Europese norm inzake kwaliteit van de dienst
Twee Europese kwaliteitsnormen gaan speciﬁek over het openbaar reizigersvervoer.
De norm EN 13816 deﬁnieert de kwaliteit van de dienst, van de doelstellingen en
van de metingen. Deze Europese norm is sinds 2002 een Belgische norm. De
norm EN 15140 (uit 2005) heeft van zijn kant betrekking op de vereisten voor de
systemen voor het meten van de kwaliteit.
Norm EN 13816 zet de kwaliteitscyclus uiteen die onontbeerlijk is voor een beheer
dat een constante kwaliteitsverbetering nastreeft. Om de levensduur van die cyclus
te kunnen bepalen, moet men achterhalen welke kwaliteit de klanten verwachten en
welke kwaliteit de onderneming wil. Bovendien moeten zowel de prestaties van de
onderneming (objectieve meting) als de perceptie door de klanten van het bereikte
kwaliteitsniveau (subjectieve meting) worden gemeten.
Kwaliteit op het kruispunt tussen de verwachtingen en de metingen
De verwachte kwaliteit van de dienst kan worden gedeﬁnieerd als het kwaliteitsniveau dat de klant expliciet of impliciet zoekt. Dat niveau kan worden beschouwd
als de som van een zeker aantal gewogen kwaliteitscriteria.
De door de klant gepercipieerde kwaliteit hangt voor die klant af van hoe hij
die dienst persoonlijk ervaart, van de informatie over de dienst afkomstig van de
actoren die verantwoordelijk zijn voor de dienst, of van andere bronnen.
De graad van tevredenheid van de klant wordt gevormd door het verschil tussen
de verwachte en de gepercipieerde kwaliteit.
De gewenste kwaliteit van de dienst is het kwaliteitsniveau dat de actoren die
verantwoordelijk zijn voor de dienst, willen aanbieden aan de klanten. Ze wordt
gedeﬁnieerd op basis van het kwaliteitsniveau dat de klanten verwachten, de
externe en interne druk, de budgettaire en technische beperkingen, de prestaties
van de concurrenten.
De gerealiseerde kwaliteit van de dienst wordt gedeﬁnieerd als de kwaliteit die
dagelijks verzekerd wordt.
Het verschil tussen de gewenste en de gerealiseerde kwaliteit geeft aan hoe
doeltreffend de actoren hun doelstellingen kunnen bereiken.
Het verschil tussen de door de klant verwachte kwaliteit en de gewenste kwaliteit
geeft aan in hoeverre de actoren erin slagen hun inspanningen toe te spitsen op
de domeinen die voor de klanten belangrijk zijn.

Volgens de Europese norm moeten de actoren die verantwoordelijk zijn voor het
openbaar vervoer een systeem van kwaliteitsbeheer in het leven roepen dat
garandeert dat de volgende stappen worden gerealiseerd:
1)

identiﬁcatie van de expliciete en impliciete verwachtingen van de klanten;

2)

inaanmerkingneming van de wettelijke, politieke, ﬁnanciële en technische
beperkingen;
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3)

identiﬁcatie van de bestaande kwaliteitsniveaus en van de domeinen waar
verbetering mogelijk is;

4)

selectie van kwaliteitscriteria in de door de norm opgestelde lijst;

5)

speciﬁcatie van het prestatieniveau dat voor elk criterium moet worden
gehaald (referentiedienst, eisenniveau, drempel van onaanvaardbaarheid12);

6)

keuze van de meetmethodes, van de frequentie van de metingen;

7)

keuze van de methodes om de resultaten te berekenen en te valideren;

8)

toepassen van corrigerende acties;

9)

evaluatie van de perceptie door de klant van de gerealiseerde kwaliteit;

10)

uitwerken en toepassen van actieplannen om de verschillen te verkleinen
tussen enerzijds de gerealiseerde en de gepercipieerde kwaliteit en anderzijds tussen de verwachte en de gepercipieerde kwaliteit.

Beheerscontracten 2005-2007
Krachtens artikel 40 van haar beheerscontract 2005-2007 moet de NMBS “de
middelen waarover ze beschikt zo goed mogelijk gebruiken om de reizigers
diensten van hoge kwaliteit te leveren”.
De artikelen 41 tot 50 van datzelfde contract vermelden de domeinen waarop
de NMBS de nadruk moet leggen (toegankelijkheid voor de klanten, regelmaat
van de treinen of informatie aan de reizigers) zonder nauwkeurige doelstellingen
te deﬁniëren.
Het Rekenhof heeft zijn aandacht toegespitst op de artikelen 51, 52 en 58, die de
verplichting opleggen een systeem van kwaliteitsbeheer in te voeren dat de keuze
van kwaliteitscriteria, de deﬁnitie van te bereiken drempelwaarden, de opvolging
ervan en de rapportering erover behelst.
De voornaamste verplichtingen in verband met dat systeem voor kwaliteitsbeheer in het contract (2005-2007) worden samengevat in de onderstaande
tabel. De voornaamste kwaliteitscriteria in het beheerscontract zijn de naleving
van het treinpad13, de informatie, het comfort, de veiligheid, de toegankelijkheid,
de netheid en de relaties tussen het personeel en de klanten. De NMBS moet
regelmatig verslag uitbrengen aan het DGVL en de ministers van Overheidsbedrijven en Mobiliteit.
Analyse
De verwezenlijking van de contractuele verplichtingen kan in volgend schema
worden gegoten.

12

De onaanvaardbaarheidsdrempel is het niveau vanaf wanneer men stelt dat de dienst niet meer
verzekerd is, en vanaf wanneer maatregelen moeten worden genomen, zoals een vervangende
dienst of een vergoeding van de klanten.

13

Het treinpad is de spoorweginfrastructuurcapaciteit die nodig is om een trein in een bepaald tijdvak
tussen twee plaatsen te laten rijden.
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Stand van de vorderingen van de verplichtingen van de NMBS inzake
kwaliteitsbeheer
Doelstelling

Realisatie

Representatieve indicatoren voor de
kwaliteit van de dienst ontwikkelen en de
opvolging daarvan verzekeren

De NMBS heeft een handleiding
“kwaliteit” goedgekeurd, die preciseert
welke stappen moeten worden gezet om
de Europese normen te eerbiedigen.
Deze handleiding vermeldt bepaalde
operationele metingen (rechtstaande
reizigers, enz.) en het meten van de
perceptie van de klanten via een
kwaliteitsbarometer.
De NMBS heeft geen doelstellingen op
het vlak van kwaliteit gedeﬁnieerd.

Deze indicatoren moeten beantwoorden
aan de Europese kwaliteitsnormen inzake
reizigersvervoer (norm EN 13816 en
norm EN 15140)

De NMBS is niet nagegaan welke
kwaliteit de klant van de dienst verwacht,
noch heeft ze haar eigen eisenniveaus
gedeﬁnieerd of een systeem ingesteld om
haar prestaties te meten.
De principes van de kwaliteitscyclus
werden niet toegepast.
De Europese normen worden dus niet
ten uitvoer gelegd.

Deze indicatoren en de weging ervan voor
goedkeuring voorleggen aan de minister
van Overheidsbedrijven.

Hiervoor werden geen speciﬁeke stappen
gezet.
De toezichthoudende minister of het
DGVL hebben niet gereageerd op het
niet-nakomen van deze verplichting.

Eisenniveaus vastleggen op basis van de
verwachtingen van de klanten en indien
nodig voorzien in actieplannen als de
gerealiseerde prestaties ervan afwijken.

De eisenniveaus werden niet gedeﬁnieerd.

Rekening houden met de belangrijkste
verwachtingen van de klanten en met de
evolutie daarvan.

Bij het opmaken van de driemaandelijkse
kwaliteitsbarometer wordt aan de
ondervraagde personen gevraagd hun drie
prioriteiten inzake verbeteringen te
preciseren. Deze peiling maakt het echter
niet mogelijk de oorzaken van
ontevredenheid en de verwachte
verbeteringen te verduidelijken.

Vier keer per jaar een meting uitvoeren
(kwaliteitsbarometer).

Deze verplichting wordt nagekomen.

Regelmatig verslag uitbrengen aan het
DGVL (resultaten van de driemaandelijkse enquêtes binnen twee maanden na
de verwezenlijking ervan, evaluatieverslag
en actieplannen elk jaar tegen 30 april).

De rapportering wordt uitgevoerd.
Het jaarlijkse evaluatieverslag omvat een
benadering “acties-resultaten”.
Voor 2007 heeft de raad van bestuur van
de NMBS het jaarlijkse evaluatieverslag
op 6 juni 2008 goedgekeurd.

Het Rekenhof stelt vast dat essentiële verplichtingen van het beheerscontract
2005-2007 niet werden gerealiseerd, waaronder het ter goedkeuring voorleggen
van representatieve indicatoren voor de kwaliteit van de dienst aan de minister
van Overheidsbedrijven.
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De NMBS is niet nagegaan welke kwaliteit de klant van de dienst verwacht en
heeft evenmin haar eigen kwaliteitsniveaus bepaald. Ze heeft ook geen systeem
ingesteld om haar prestaties te meten. De Europese normen zullen niet worden
gerespecteerd zolang die fundamentele elementen voor een kwaliteitssysteem
ontbreken.
In het contract 2005-2007 ligt het initiatief voor het bepalen van de kwaliteitsniveaus voor de openbare dienst enkel bij de NMBS. Hoewel de Staat borg staat
voor de verwezenlijking van de opdrachten van openbare dienst en ze ﬁnanciert,
werd hij niet betrokken bij deze demarche. De Staat heeft er op die manier dan
ook niet op kunnen toezien dat bij het deﬁniëren van de door de NMBS te verstrekken dienst voldoende rekening is gehouden met de verwachtingen van de
gebruikers.
De NMBS leeft de verplichting na om de perceptie van de dienst door de klant
(subjectieve meting), belichaamd door de kwaliteitsbarometer, regelmatig te
meten. Sinds 1993 meet ze driemaandelijks de tevredenheid van de reizigers. De
kwaliteitsbarometer wordt opgesteld door een onafhankelijke ﬁrma op basis van
een enquête met een vragenlijst en is bedoeld om de evolutie van de tevredenheid van de klanten te meten (over het onthaal, het comfort, de netheid, het
treinaanbod, het personeel en de kwaliteit van de informatie) en om te bepalen
waar prioritair verbeteringen moeten worden aangebracht.
Dit meetinstrument krijgt echter al jaren kritiek. Het Rekenhof had in 2001 vastgesteld dat geen gevolg werd gegeven aan de conclusies van de studie die
in 1999 werd afgerond over de meting van de kwaliteit van de geboden diensten
en die was bepaald in het beheerscontract dat toen van toepassing was14.
Een externe consultant had toen onderstreept dat de enquête voor heel wat treinlijnen onvoldoende frequent werd uitgevoerd. Hij had verschillende acties aanbevolen, zoals het uitvoeren van gerichte thematische enquêtes om te peilen naar
de grondige redenen van (on)tevredenheid, en het opstellen van een actieplan op
basis van nauwkeurig bepaalde kwaliteitsverbintenissen.
De consultant wilde met zijn aanbevelingen komen tot een kwaliteitscyclus met een
mix van objectieve metingen van de prestaties van de maatschappij en subjectieve
metingen die de kwaliteitsbarometer vertegenwoordigen, om de verwachtingen
van de klanten (verwachte kwaliteit), de verbintenissen van de maatschappij
(performantie van de maatschappij) en de gepercipieerde kwaliteit van de dienst
(tevredenheidsenquêtes) met elkaar in verband te kunnen brengen. Deze aanbevelingen liepen vooruit op de Europese normen voor het deﬁniëren en meten
van de kwaliteit van de dienst van het reizigersvervoer.
Ondanks die voorstellen is de kwaliteitsbarometer sindsdien niet geëvolueerd en
werden geen instrumenten ontwikkeld om de verwachtingen en de prestaties te
meten.
De kwaliteitsbarometer wordt eveneens kritisch geanalyseerd in de verantwoordingen van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2008 (zie kader).

14

Rekenhof, De goede besteding van de rijksgelden door de NMBS.
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Uittreksel uit de verantwoordingen van de begroting van de
FOD Mobiliteit en Vervoer voor het jaar 2008 (Parl. St. Kamer,
DOC 52 0994/008)
De kwaliteitsbarometer geeft de mate van tevredenheid van de reiziger weer.
Statistisch is dit misschien een nuttig instrument, om evoluties en trends op
te kunnen volgen, maar beleidsmatig is het volledig nutteloos. Dit omwille van
drie redenen:
•

Er wordt niet in de diepte op de kwaliteitsproblemen ingegaan. Men weet
niet waardoor deze veroorzaakt worden.

•

Verkeerde conclusies kunnen uit deze barometer voortvloeien. Omdat
de parameter één cijfer weergeeft, worden hierdoor lokale of regionale
kwaliteitsdalingen mogelijk weggecompenseerd.

•

Het volledig ontbreken van klantendifferentiatie in het instrument. Iedere
lijn kent “eigen” klanten, die ook verschillende vereisten stellen (student
versus business, eerste klasse versus tweede klasse, ... ). Deze verschillen
worden in deze barometer volledig weggegomd.

Kwalitatief onderzoek is duidelijk een meer aangewezen onderzoeksinstrument
binnen dit kader.

In feite is de invoering van een echt systeem van kwaliteitsbeheer uitgesteld tot
het contract 2008-2012.
Nieuw beheerscontract 2008-2012
In het nieuwe contract wordt de verplichting opgelegd om een kwaliteitshandleiding op te stellen die de relevante aspecten en de doelstellingen op het vlak
van kwaliteit, en de perspectieven voor verbetering moet bepalen en moet aangeven hoe deze doelstellingen moeten worden opgevolgd.
Deze kwaliteitshandleiding moet door een externe kwaliteitscontroleur worden
gecertiﬁceerd.
De NMBS zal de kwaliteit van de diensten die ze haar klanten aanbiedt, moeten
meten op basis van objectieve en subjectieve criteria.
Artikel 30 van het contract somt kwaliteitscriteria op, zoals de kans dat reizigers
een zitplaats vinden, de informatie die ze krijgen en de stiptheid. Bijlage 4 van dat
ontwerpcontract preciseert de objectieve en subjectieve kwaliteitsmetingen die
met die verschillende criteria overeenstemmen en de verplichting voor de NMBS
om de te bereiken dienstniveaus te deﬁniëren.
Deze positieve evoluties zijn er gekomen na voorstellen die het DGVL had uitgewerkt in haar hoedanigheid van adviseur van de regering voor het onderhandelen
van het nieuwe beheerscontract.
Conclusies
In antwoord op de vraag of de NMBS de doelstellingen op het vlak van de
indicatoren voor de kwaliteit van de dienstverlening heeft nageleefd, komt het
Rekenhof tot een globaal negatieve balans.
De NMBS heeft geen indicatoren ontwikkeld die de Europese normen in
acht nemen: de verwachtingen van de klanten werden niet in kaart gebracht, de
eisenniveaus werden niet gedeﬁnieerd en er werd geen systeem ontwikkeld om
de performantie te meten.
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De NMBS heeft bovendien niet haar verplichting nageleefd om representatieve
indicatoren voor de kwaliteit van de dienst en hun weging ter goedkeuring voor
te leggen aan de minister van Overheidsbedrijven. De toezichthoudende minister
en het DGVL hebben niet gereageerd op dit gebrek in de uitvoering van het
beheerscontract.
De NMBS is daarentegen de bestaande metingen verder blijven toepassen,
nl. de telling van sommige operationele gegevens (rechtstaande reizigers, ...) en
de kwaliteitsbarometer, die de door de klanten gepercipieerde kwaliteit meet.
Ze heeft eveneens haar verplichtingen inzake rapportering nageleefd.
Uit die bevindingen vloeit voort dat het oordeel over de verwezenlijking van de
doelstellingen inzake kwaliteit niet berust op relevante indicatoren en evenmin op
gecontroleerde of gecertiﬁceerde gegevens.
In het algemeen is de Staat niet voldoende actief opgetreden bij het opstellen
van de vereisten inzake kwaliteit van de dienst.
Het Rekenhof merkt echter op dat het beheerscontract 2008-2012 op initiatief
van het DGVL criteria en indicatoren bevat waarmee de objectieve en subjectieve kwaliteit kan worden gemeten. Er moeten echter nog inspanningen worden
geleverd voordat een volledige kwaliteitscyclus volgens de Europese normen in
werking kan treden.
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Hoofdstuk 5
Stiptheid

In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof achtereenvolgens de naleving van de
doelstellingen inzake stiptheid, het verschil tussen het meten van de stiptheid en
de perceptie daarvan door de reiziger, het compensatiesysteem in geval van
vertraging en tot slot het belang van de commerciële snelheid.

5.1

Doelstellingen inzake stiptheid

In 1992 werd in het eerste beheerscontract als doelstelling opgelegd dat de
NMBS tegen 1997 95 % van de reizigerstreinen moest laten rijden met een vertraging van maximum 5 minuten bij aankomst.
In het tweede beheerscontract (1997-2004) werd die doelstelling overgenomen en werd gepreciseerd dat de vertragingen te wijten aan overmacht, aan de
uitvoering van grote investeringsprojecten of aan langdurige vertragingen die
samenhangen met veiligheidsredenen, in de uit te voeren berekening worden
geneutraliseerd.
Het tweede bijvoegsel bij dat beheerscontract heeft in mei 2000 de mogelijkheid
van een tariefverhoging boven de gezondheidsindex ingevoerd15. Een dergelijke
tariefverhoging is slechts toegestaan als de doelstelling van 90 % stipte treinen
wordt overschreden, en wordt berekend met de volgende formule:
3 × (effectieve regelmatigheid – 90 %) / 10 %.
Beheerscontracten (2005-2007)
In de beheerscontracten 2005-2007 staan de voornaamste bepalingen hierover
vermeld in de artikelen 33 en 47 van het beheerscontract van de NMBS en 37
van dat van Infrabel.
Het beheerscontract 2005-2007 van de NMBS vermeldt de doelstelling van 95 %
stiptheid niet meer. Artikel 33 van dat contract handhaaft daarentegen de bepaling
die een grotere tariefverhoging dan de inﬂatie mogelijk maakt voor zover de stiptheid van de treinen boven de 90 % ligt. De vertragingen te wijten aan overmacht,
aan de uitvoering van grote investeringsprojecten of aan langdurige vertragingen
die samenhangen met veiligheidsredenen in de uit te voeren berekening worden
geneutraliseerd.
Artikel 47 van datzelfde contract bepaalt dat de drie maatschappijen van de
NMBS-groep samenwerken binnen een taskforce Regelmaat opgericht door de
NMBS-Holding, en dat compensaties worden toegekend aan de reizigers die
slachtoffer zijn van frequente of belangrijke vertragingen.
Infrabel treft krachtens artikel 37 van haar beheerscontract de nodige schikkingen
om het verkeer stipter en betrouwbaarder te maken, de rit van de treinen op te
volgen en informatie in real time ter beschikking te stellen van de spoorwegondernemingen, in het bijzonder van de NMBS voor het personenvervoer.

15

Van 1997 tot 2000 heeft de NMBS haar tarieven kunnen verhogen ten belope van de stijging van
de gezondheidsindex, vermeerderd met 2 %. Die maatregel was van toepassing op trajecttreinkaarten
en schooltreinkaarten, op biljetten aan onverminderd tarief en op Go Passen en Rail Passen.
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Infrabel organiseert het nodige overleg met de NMBS-Holding en de overige
partners (waaronder de NMBS) om de redenen van de vertragingen te bepalen
en te zien welke acties nodig zijn om die te verminderen. Zij werkt samen met de
taskforce Regelmaat en voorziet in service level agreements (SLA) met de spoorwegondernemingen die erop gericht zijn haar tarieven te laten variëren volgens
het niveau van de verwezenlijkte kwaliteit.
STIPTHEIDSINDICATOR

Volgens een door de Europese spoorwegmaatschappijen aanvaarde norm heeft
een trein vertraging als hij meer dan vijf minuten na het geplande aankomstuur
aankomt.
In de registratiemethode van de NMBS worden de vertragingen vermeld vanaf
zes minuten: een trein die op zijn eindbestemming aankomt met een vertraging
van 5 minuten 59 seconden wordt als stipt beschouwd. Als de vertraging toe te
schrijven is aan grote werken of overmacht, wordt de trein eveneens als stipt
geboekt. De stiptheid van de treinen die door Brussel rijden wordt bovendien
twee keer gemeten: bij hun aankomst in Brussel en in het station van bestemming.
De stiptheidsindicator is gelijk aan het aantal stipte treinen gedeeld door het
aantal treinen dat gereden heeft. De afgeschafte treinen (d.w.z. de treinen die
niet op hun eindbestemming zijn aangekomen), worden bij deze berekening niet
in aanmerking genomen.
De gegevens die over de stiptheid van de treinen worden meegedeeld, zijn overeenkomstig het beheerscontract van de NMBS beperkt tot een globale stiptheidsindicator vóór en na neutralisering.
De stiptheidsindicator vóór neutralisering berekent ten opzichte van alle treinen
die hun volledig traject hebben afgelegd, de verhouding treinen die op hun eindbestemming zijn aangekomen met minder dan zes minuten vertraging.
De neutralisering bestaat erin dat aan de treinen die minder dan zes minuten
vertraging hebben, de treinen worden toegevoegd die met meer dan zes minuten
vertraging zijn toegekomen ingevolge grote werken (ongeveer 2 % in 2006 en 2007)
of als gevolg van overmacht (1 tot 2 % in 2006 en 2007).
Grote werken worden geneutraliseerd voor zover de reizigers er tijdig genoeg van
op de hoogte zijn gebracht. Sociale acties worden geneutraliseerd als de reizigers
konden worden gewaarschuwd binnen een termijn die hen in staat stelt alternatieve
schikkingen te treffen en niet in de andere gevallen.
De stiptheidsindicator na neutralisering heeft tot doel de vertragingen te identiﬁceren die Infrabel en de spoorwegmaatschappijen in de hand kunnen houden.
Analyse
DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN INZAKE STIPTHEID

In 2001 had het Rekenhof erop gewezen dat in het tweede beheerscontract van
de NMBS (1997-2004) twee verschillende doelstellingen op het vlak van stiptheid naast elkaar bestonden: een doelstelling van 90 %, die een voorwaarde vormt
om een tariefverhoging boven de inﬂatie te kunnen doorvoeren, en een eigenlijke
doelstelling voor stiptheid van 95 %, waaraan geen speciﬁeke sanctie of beloning
is gekoppeld. In beide gevallen ging het om de stiptheid na neutralisering.
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In het derde beheerscontract van de NMBS (2005-2007) komt de doelstelling
van 95 % stiptheid niet meer voor. Enkel de drempel van 90 % als voorwaarde voor
een tariefverhoging boven de inﬂatie blijft over. Die koppeling tussen tarieven en
stiptheid voorziet overigens niet in een penalisering als de stiptheid lager ligt dan
90 %. In dat geval wordt de tariefverhoging gewoon beperkt tot de indexering.
Door deze koppeling van de prestaties op het vlak van stiptheid en de tarieven
heeft de NMBS tussen 2001 en 2008 haar tarieven met 11,54 % kunnen doen
stijgen bovenop de indexering.
Er kan worden vastgesteld dat het beheerscontract 2005-2007 op het vlak van
stiptheid minder ambitieus is. Door het wegvallen van de doelstelling van 95 %
stiptheid zijn de resultaten op dat vlak verslechterd.
Evolutie van de stiptheid

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Stiptheid vóór
neutralisering

Stiptheid na
neutralisering

Neutralisering

90,7 %
91,2 %
92,6 %
92,6 %
93,2 %
91,9 %
90,6 %
89,2 %

93,6 %
94,2 %
95,2 %
95,3 %
95,7 %
94,8 %
94,0 %
93,6 %

2,9 %
3,0 %
2,6 %
2,7 %
2,5 %
2,9 %
3,4 %
4,4 %

De stiptheidsdrempel van 90 % na neutralisering om een gunstigere tariefstijging
te verkrijgen dan de inﬂatie, is geen doelstelling om een verbetering te bereiken,
aangezien ze al was bereikt toen over het beheerscontract 2005-2007 werd
onderhandeld.
Sinds 2004 verslechtert de stiptheid en stijgen de neutraliseringen. Tussen 2004
en 2007 daalde de stiptheid na neutralisering met 2,1 % en de stiptheid vóór
neutralisering met 4 %.
Ondanks die verslechterde stiptheid wordt de drempel van 90 %, die een tariefverhoging mogelijk maakt, toch gehaald.
OORZAKEN VAN VERTRAGINGEN

Over de oorzaken van de vertragingen beschikt Infrabel enkel over het aantal
treinen waarvan de vertragingen geneutraliseerd zijn, maar niet over een statistiek
waarin de oorzaken van de vertraging worden gekoppeld aan het aantal treinen
met vertraging.
De oorzaken van vertraging worden immers uitgedrukt in aantal minuten vertraging
en niet in de verhouding tot het aantal treinen. Alle vertragingen van meer dan twee
minuten (of drie minuten voor Brussel) worden in aanmerking genomen om de
statistieken van de minuten vertraging op te stellen.
De meting van de vertraging is bedoeld om het beheer van Infrabel en de NMBS
te verbeteren en de respectieve verantwoordelijkheden tussen de partners van
het treinverkeer te regelen. Infrabel en de NMBS hebben hierover een SLA
gesloten.
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AFGESCHAFTE TREINEN

Naast de treinvertragingen ondervindt de dienstverlening aan de reizigers ook
nadeel van treinen die worden afgeschaft.
De onderstaande tabel vermeldt het aantal afgeschafte treinen per jaar van 2000
tot 2007. Sinds 2004 stijgt het aantal afgeschafte treinen.
Aantal afgeschafte treinen
Jaar

Aantal

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

5.836
9.657
6.228
6.807
6.909
8.426
8.801
15.849

Volgens Infrabel is de sterke stijging van het aantal afgeschafte treinen in 2007
“hoofdzakelijk aan te rekenen ten laste van derden (4232) en van de NMBS
(9578, vooral als gevolg van schade aan het materieel en van sociale acties)”16.
CONTROLE VAN DE GEGEVENS

De gegevens worden niet gecontroleerd door het DGVL of een derde die daartoe
gemachtigd is.
Het DGVL beschikt niet over de nodige informatie om de statistieken te controleren die Infrabel over de treinvertragingen opstelt. Het beschikt immers niet over
een lijst van de afgeschafte treinen, noch over de inventaris van de vertragingen
die zijn geneutraliseerd op grond van de oorzaak ervan. Het heeft ook niet de
nodige middelen om ter plaatse het registratiesysteem te controleren of om de
gegevens te valideren.
Zoals het Rekenhof al in 2001 had opgemerkt, worden de geneutraliseerde
vertragingen niet gecontroleerd. De link tussen de werken en de vertragingen die
daardoor worden teweeggebracht zou echter gemakkelijk kunnen worden gelegd
en gecontroleerd. De gevallen van overmacht moeten geval per geval worden
geanalyseerd.
In de volgende punten (5.2 en 5.3) worden de meting van de stiptheid en het
systeem voor de vergoeding van de reizigers onderzocht, terwijl in punt 5.4 de
commerciële snelheid van de reizigerstreinen aan bod komt.
Nieuwe beheerscontracten 2008-2012
Voor trajecttreinkaarten en schooltreinkaarten wordt het principe van de koppeling
tussen de stiptheid en het tariefbeleid gehandhaafd en dwingender gemaakt in
het contract 2008-2012 van de NMBS.

16

Infrabel, Stiptheid van het treinvervoer, Jaarverslag 2007, DOC/RB/2008.
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•

Als de doelstelling inzake stiptheid niet wordt gehaald, ligt de tariefverhoging lager dan de indexering.

•

De stiptheidsdrempel stijgt in de tijd (91 % voor 2008, 91,5 % voor 2009 en
92 % voor 2010).

•

Vanaf 2012 wordt een stiptheidsindicator in aanmerking genomen die is
gewogen op basis van het aantal reizigers en de duur van de vertragingen.

•

De afgeschafte treinen zullen in de berekening van de stiptheid worden
verwerkt17.

Voor de andere producten moet de NMBS in haar tariefbeleid streven naar een
meer doorgedreven prijsdifferentiatie (in de daluren, bijvoorbeeld). De jaarlijkse
tariefverhoging mag de verhoging van de gezondheidsindex echter niet overschrijden.
Het nieuwe contract van de NMBS bepaalt eveneens dat het DGVL de neutraliseringen van vertragingen toegeschreven aan overmacht moet veriﬁëren.

5.2

Stiptheidsindicator en perceptie van de reiziger

Door de modernisering van de signalisatiecabines gebeurt 85 % van de metingen
door een automatisch detectiesysteem (nummer van de treinen, tijdstip waarop ze
passeren op vele punten van het net) dat een gegevensbank voedt. Die gegevensbank wordt met de hand aangevuld als er geen automatische meting mogelijk is.
Het automatische registratiesysteem dekt het net echter voldoende af zodat geen
enkele lijn er volledig buiten valt. De coherentie van de verschillende registraties
wordt bovendien gecontroleerd.
De tijdstippen waarop de treinen passeren, worden vergeleken met de dienstregeling. De eventuele vertragingen op de verschillende passagepunten worden
opgeslagen. De oorzaak van de vertraging wordt in real time door de centrale
dispatching ingevoerd als ze toe te schrijven is aan Infrabel. In de andere gevallen
wordt een verantwoording gevraagd aan de NMBS.
De treinen met vertraging worden in aanmerking genomen voor de berekening
van de stiptheidsindicator zoals hierboven uitgelegd.
Dit systeem van informatiegaring, dat in hoofdzaak op automatische metingen is
gebaseerd, garandeert redelijkerwijze dat de meting van de vertragingen betrouwbaar is.
Analyse
De stiptheid van de treinen lijkt de hoofdbekommernis van de reizigers te zijn en
is doorslaggevend voor hun tevredenheid over de verstrekte dienst. De klachten
die bij de ombudsman bij de NMBS-groep toekomen en de parlementaire vragen
tonen dat aan.
Zoals de ombudsman aangeeft, hangt de ontevredenheid van de reizigers – die de
parlementsleden ook weergeven – samen met het verschil tussen de perceptie
van de vertragingen en de indicator gehanteerd om de stiptheid van de treinen
te meten18.
17

Daar ongeveer 1 % van de treinen wordt afgeschaft, zou de stiptheid in dezelfde verhouding moeten
verslechteren.

18

Ombudsman bij de NMBS-groep, Jaarverslag 2006, p. 34-58.
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Deze indicator houdt immers enkel rekening met het aantal treinen met een
vertragingen van zes of meer minuten en niet met de duur ervan. Hij houdt ook
geen rekening met het aantal vervoerde personen (of het tijdstip) en is niet representatief voor de vertragingen over alle trajecten.
Het verschil tussen het opvolgingsinstrument en de perceptie van de reiziger
wordt nog benadrukt door de neutralisering van 3 tot 4 % van de treinen met
vertraging, die tot doel heeft de verantwoordelijkheid te bepalen van elk van de
maatschappijen van de NMBS-groep, alsmede door het feit dat de afgeschafte
treinen niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de stiptheid.
Infrabel verspreidt meer klantgerichte informatie dan waartoe ze volgens het
beheerscontract 2005-2007 verplicht is, om dat verschil te overbruggen.
Door de gedetailleerde gegevens waarover deze maatschappij beschikt over alle
kenmerken van de vertragingen, kon ze op haar internetsite meer nauwkeurige
stiptheidsstatistieken publiceren over:
•

acht grote lijnen en tien verbindingen tussen grote steden en Brussel;

•

de ochtend- en avondspitsen, de daluren en de weekends;

•

de aankomst in acht grote stations (sinds 2008);

•

de afgeschafte treinen.

Sinds 2008 wordt ook een stiptheidsindicator verspreid die is gewogen op basis
van het aantal reizigers. Die geeft een groter gewicht aan de treinen tijdens spitsuren ten opzichte van de andere treinen.
Er werd dus signiﬁcante vooruitgang geboekt bij de transparantie van de berekening van de stiptheidsstatistieken. Deze evolutie van de gepubliceerde gegevens,
die beter tegemoet moet komen aan de informatiebehoeften van de reizigers, is
geïntegreerd in het nieuwe beheerscontract van Infrabel 2008-2012.
Andere statistieken waarvan sprake is in bijlage 6 van het beheerscontract 20052007 van Infrabel zijn ook interessant om de stiptheid te analyseren.
Deze gegevens, die maandelijks aan het DGVL moeten worden meegedeeld,
bevatten het percentage stipte treinen, treinen die een vertraging van maximum
zes minuten hebben, een vertraging tussen zes en en dertig minuten en meer dan
dertig minuten.
De onderstaande tabel geeft voor 2007 het gemiddelde van de maandelijkse percentages van treinen op grond van hun stiptheid. Deze percentages schommelen
sterk van de ene maand tot de andere. De stiptheidsindicator vóór neutralisering
wordt berekend door de stipte treinen op te tellen bij de treinen met een vertraging van minder dan zes minuten. Deze tabel vermeldt niet de afgeschafte treinen
(die 1,27 % van het totale treinaanbod in 2007 vertegenwoordigden).
Stiptheid in 2007 (zonder neutralisering)
Stipte treinen
Vertraging < 6 minuten
6 minuten < vertraging < 30 minuten
Vertraging > 30 minuten

47,40 %
41,81 %
10,31 %
0,39 %
100 %
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Beheerscontract 2008-2012
In het nieuwe beheerscontract evolueert de globale stiptheidsindicator van een
treingebaseerde benadering naar een meer reizigersgeoriënteerde benadering.
Die evolutie komt vooral tot uiting doordat de afgeschafte treinen bij de berekening
van de indicator in aanmerking worden genomen.
Voor de tariefaanpassingen vanaf februari 2012 zal de stiptheidsindicator rekening moeten houden met het aantal reizigers, respectievelijk op piekuurtreinen en
andere treinen, alsook met de duur van de vertragingen.

5.3

Compensaties voor de reizigers

Beheerscontract 2005-2007
Artikel 47 van het beheerscontract 2005-2007 van de NMBS bepaalt dat de
NMBS een vaste compensatie in natura toekent aan de reizigers die het slachtoffer zijn:
•

van frequente vertragingen van meer dan 15 minuten op een lijn, waarbij
de frequentie op jaarbasis wordt geëvalueerd;

•

van een vertraging van meer dan 120 minuten.

Het contract bepaalt bovendien: "die maatregel zal tegen 15 februari 2007
geëvalueerd worden, met een onderzoek naar de opportuniteit van een uitbreiding van de compensatie voor vertragingen van minder dan 120 maar meer
dan 90 minuten".
Sinds 1 september 2006 kan een reiziger die een grote vertraging heeft gehad of
frequente vertragingen ondervindt, een compensatie krijgen in de vorm van een
waardebon, of voor de houders van een treinkaart, een krediet op de elektronische
portefeuille.
De volgende voorwaarden worden toegepast:
•

Een vertraging van minstens 120 minuten geeft recht op een compensatie
van 50 % van de prijs van het traject, met een minimum van 2,50 euro.

•

Vertragingen van minstens 15 minuten gedurende minstens 25 keer in de
loop van een welbepaalde periode van zes maanden geven recht op een
compensatie van 10 % van de prijs van de trajecten met vertraging, met
een minimum van 2,50 euro per dossier.

Overstappen wordt daarbij mee in aanmerking genomen. Er wordt daarentegen
geen rekening gehouden met vertragingen als gevolg van aangekondigde werken,
van stakingen die een erkende vakvereniging minstens acht dagen op voorhand
heeft aangezegd of van gevallen van overmacht.
Analyse
Het systeem van compensaties bij frequente of belangrijke vertraging sluit nauw
aan bij de perceptie van de gebruiker, aangezien het rekening houdt met de duur
van de vertraging vastgesteld in zijn station van bestemming.
De NMBS had geraamd dat deze maatregel een impact zou hebben van
92.000 dossiers en 296.000 euro per jaar.
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Na aﬂoop van het eerste jaar waarin die maatregel werd toegepast (van 1 september 2006 tot 31 augustus 2007) had de NMBS 2.558 aanvragen ontvangen,
waarvan er 1.713 werden ingewilligd, ten belope van 11.566,42 euro19.
De tijdrovende procedure, met name dat de reiziger een boekhouding moet bijhouden van zijn vertragingen, zou een verklaring vormen voor het verschil tussen
de geraamde en werkelijke aanvragen.
De vertragingen van korte duur vertegenwoordigden 1.006 dossiers waarvan voor
634 dossiers een vergoeding werd uitgekeerd, ten belope van een totaalbedrag
van 8.097,07 euro20.
De vertragingen van lange duur vertegenwoordigden 1.552 van die aanvragen
waarvan er 1.079 werden ingewilligd, ten belope van 3.472,35 euro.
In april 2007 heeft de NMBS het aantal vertragingen van meer dan 90 minuten
geraamd en is ze nagegaan wat de impact zou zijn als de drempel voor het recht
op een compensatie bij een belangrijke vertraging tot 90 minuten zou worden
verlaagd. De analyse onderzoekt ook de hypothese van een verlaging van de
drempel tot 60 minuten.
Nieuw beheerscontract 2008-2012
Het nieuwe beheerscontract bevat drempelwaarden die gunstiger zijn voor de
reizigers.
Het nieuwe compensatiesysteem bepaalt dat de NMBS een vaste compensatie
van 100 % toekent aan reizigers die het slachtoffer zijn van een vertraging van
minstens 60 minuten.
Volgens de gegevens van de NMBS zouden er tien keer meer vertragingen van
meer dan 60 minuten zijn dan de vertragingen van meer dan 120 minuten.
Voor de vertragingen van korte duur worden de volgende compensaties ingesteld:
•

Voor minimum 20 vertragingen van meer dan 15 minuten binnen een periode
van 6 maanden, kent de NMBS een compensatie van 25 % per vertraging toe.

•

Voor minimum 10 vertragingen van meer dan 30 minuten binnen een periode
van 6 maanden kent de NMBS een compensatie van 50 % per vertraging toe.

Het nieuwe compensatiesysteem en de concrete toepassingsregels zullen via het
DGVL uiterlijk drie maanden na de publicatie van het nieuwe beheerscontract in
het Belgisch Staatsblad ter goedkeuring aan de minister van Overheidsbedrijven
moeten worden voorgelegd, met andere woorden tegen 3 oktober 2008.

5.4

Commerciële snelheid

Beheerscontracten 2005-2007
Artikel 12 van het beheerscontract 2005-2007 van de NMBS preciseert dat het
vervoerplan dat de onderneming moet invoeren onder meer tot doel heeft de
commerciële snelheid te verbeteren.

19

NMBS, Doc. RB 2007/166 van 9 november 2007.

20

Voor het laatst beschikbare semester (september 2007- februari 2008) beliep het aantal vergoedingsaanvragen voor vertragingen van korte duur 478, waarvan er 339 werden ingewilligd ten belope
van 4.818,30 euro.
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Artikel 13 van datzelfde contract heeft betrekking op het bij wijze van proef
inleggen van nieuwe rechtstreekse treinen voor pendelaars om nieuwe klanten
aan te trekken die zich met de auto verplaatsen. Vanaf december 2006 zal een
dagelijkse trein van en naar Brussel worden ingelegd vanuit vier grote stations
gekozen op basis van een interessante commerciële snelheid ten opzichte van het
traject over de weg.
Artikel 37 van het beheerscontract van Infrabel bepaalt dat deze maatschappij
zich ertoe verbindt een hoog kwaliteitsniveau van de infrastructuur te behouden
om de commerciële snelheid te optimaliseren.
Bijlage 6 bepaalt eveneens dat Infrabel jaarlijks per soort verkeer de gemiddelde
commerciële snelheid inzake reizigersvervoer aan het DGVL meedeelt.
Analyse
De commerciële snelheid wordt bepaald door de verhouding tussen de dienstregeling en de afgelegde kilometers. De schommeling van de commerciële snelheid
kan een invloed hebben op de stiptheid van de treinen. Een verlenging van de tijd
die nodig is om het traject af te leggen zoals in de dienstregelingen bepaald, en
dus een vermindering van de commerciële snelheid, kan op een bepaald tijdstip
moeilijkheden op het vlak van stiptheid compenseren.
In de beheerscontracten wordt geen indicatief cijfer gegeven over de commerciële
snelheid. De NMBS meet ze voor de grote lijnen en voor bepaalde soorten treinen,
maar niet voor heel het net.
Het Rekenhof heeft voor tien grote lijnen naar Brussel de evolutie tussen het
eerste trimester 2007 en het eerste trimester 2008 van de commerciële snelheid,
zoals die door de NMBS was berekend, vergeleken met de stiptheid, zoals berekend door Infrabel.
Er moet worden opgemerkt dat de NMBS de commerciële snelheid niet berekent
op hetzelfde aankomstpunt als Infrabel. Infrabel berekent de stiptheid bij aankomst
in Brussel, terwijl de NMBS de commerciële snelheid bij het verlaten van Brussel
berekent. Gelet op de structurele moeilijkheden op de Noord-Zuidverbinding kan
die tweede berekeningswijze enkel de commerciële snelheid verminderen, zonder
dat ze een invloed heeft op de evolutie ervan in de tijd.
Evolutie van de commerciële snelheid en van de stiptheid
Commerciële snelheid (in km/u)
1e trimester 1e trimester
2007
2008
Antwerpen-Brussel
Luik-Brussel
Oostende-Brussel
Gent-Brussel
Dendermonde-Brussel
Kortrijk-Brussel
Doornik-Brussel
Bergen-Brussel
Charleroi-Brussel
Namen-Brussel

59,4
105,4
91,8
90,3
66,0
76,9
77,5
76,7
67,2
62,0

67,6
104,8
87,3
83,6
66,0
72,8
76,4
76,7
64,3
58,8

Evolutie
+ 13,80 %
− 0,57 %
− 4,90 %
− 7,42 %
0%
− 5,33 %
− 1,42 %
0%
− 4,32 %
− 5,16 %

Stiptheid
1e trimester 1e trimester
2007
2008
85,5 %
92,7 %
90,9 %
89,0 %
89,6 %
91,1 %
92,0 %
95,1 %
88,8 %
87,7 %

84,1 %
91,8 %
94,6 %
92,5 %
93,8 %
95,8 %
92,6 %
91,8 %
90,0 %
92,5 %
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Evolutie
− 1,64 %
− 0,97 %
4,07 %
3,93 %
4,69 %
5,16 %
0,65 %
− 3,47 %
1,35 %
5,47 %
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Voor zes van de tien onderzochte lijnen blijkt er een verband te zijn tussen de
verbetering van de stiptheid en de vermindering van de commerciële snelheid. De
daling van de commerciële snelheid in het eerste trimester van 2008 vloeit voort
uit de invoering van een nieuwe dienstregeling.
Aangezien de NMBS de commerciële snelheid van haar aanbod niet berekent op
haar hele net, kan niet worden nagegaan of de doelstelling van een verbetering
van de commerciële snelheid al dan niet wordt bereikt. Deze doelstelling staat
echter niet meer vermeld in haar nieuwe beheerscontract.
Nieuwe beheerscontracten 2008-2012
De verbetering van de commerciële snelheid staat niet meer als doelstelling vermeld in het nieuwe beheerscontract van de NMBS.
Infrabel zal van haar kant in haar kwaliteitshandleiding de optimalisering van het
aanbod moeten inschrijven, met inbegrip van de referentiesnelheid. De maatschappij
zal in haar jaarverslag over de uitvoering van haar opdrachten van openbare dienst
moeten beschrijven welke inspanningen werden gedaan voor het opdrijven van de
snelheid.

5.5

Conclusies

Op de vraag of de NMBS de doelstelling op het vlak van stiptheid van de treinen
heeft gehaald, antwoordt het Rekenhof positief.
Het merkt echter op dat deze doelstelling slechts terloops wordt vermeld, door
de mogelijkheid van een tariefverhoging boven de gezondheidsindex als de stiptheid hoger ligt dan 90 %.
Deze doelstelling was al bereikt bij de onderhandeling over het beheerscontract
2005-2007, maar mikt ook lager in vergelijking met de vorige beheerscontracten,
die 95 % stiptheid beoogden.
Op de vraag of het oordeel over het bereiken van die doelstelling op relevante
indicatoren en gecontroleerde of gecertiﬁceerde gegevens is gebaseerd, antwoordt het Rekenhof het volgende:
•

De globale indicator is gebaseerd op de frequentie van de vertragingen bij
aankomst op de bestemming en niet op de impact van die vertragingen op
de reizigers (duur van de vertraging, tijdstip, aantal betrokken personen,
bestemming van elke reiziger).

•

Er wordt geen rekening gehouden met de impact van het afschaffen van
treinen.

•

De neutralisering van vertragingen veroorzaakt door overmacht of grote
werkzaamheden, waarvoor de maatschappijen van de NMBS-groep niet
veratwoordelijk zijn, versterkt nog het verschil tussen het opvolgingsinstrument en de perceptie door de reiziger.

•

Het automatische registratiesysteem van het passeren van de treinen
geeft een redelijke zekerheid over de betrouwbaarheid van de geregistreerde vertragingen.

•

Deze gegevens worden echter niet gecontroleerd of gecertiﬁceerd.
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Het Rekenhof wijst in dat verband op de gunstige evoluties in de nieuwe beheerscontracten, waarbij de opbouw van de stiptheidsindicator meer aanleunt bij de
perceptie van de reiziger.
Bovendien bepaalt het nieuwe beheerscontract van de NMBS dat het DGVL
speciﬁek de vertragingen controleert die worden geneutraliseerd omdat ze
werden geboekt met overmacht als oorzaak.
Het Rekenhof merkt ook op dat Infrabel, zonder op nieuwe contractuele bepalingen
te wachten, een belangrijke inspanning doet om te communiceren via haar
internetsite. Via die site kunnen de reizigers en geïnteresseerde personen zien
welke basisprincipes worden gehanteerd voor de berekening van de stiptheid, en
de evolutie van de resultaten bekijken.
Het Rekenhof stelt tot slot vast dat een verbetering van de stiptheid kan samengaan met een verslechtering van de commerciële snelheid, waarvoor geen nauwkeurig gedeﬁnieerde doelstellingen in de beheerscontracten zijn opgenomen.
Het beveelt in dat verband aan de commerciële snelheid in aanmerking te nemen
bij de onderhandeling over de beheerscontracten en hiervoor speciﬁeke verplichtingen aan de betrokken maatschappijen op te leggen. Het beheerscontract zou
bijvoorbeeld een commerciële snelheid voor heel het net en per type verbinding
(IC, IR enz.) kunnen vooropstellen.
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Hoofdstuk 6
Beleid op het vlak van parkeerterreinen

Beheerscontracten
Het tweede beheerscontract van de NMBS (1997-2004) bepaalde dat de onderneming een actief beleid moest voeren op het vlak van parkeerterreinen, inzonderheid met betrekking tot het aantal plaatsen en de prijzen21.
Sindsdien zijn de parkeerterreinen, net zoals de stations, eigendom geworden van
de NMBS-Holding. Artikel 24 van het huidige beheerscontract van deze onderneming (2005-2007) preciseert dat de stationsgebouwen, de parkeerterreinen en hun
omgeving een essentiële component van de mobiliteit zijn en integraal deel uitmaken van de kwaliteit en het imago van de aangeboden spoorwegdiensten.
Artikel 27 van hetzelfde contract geeft de inhoud van het beleid dat op het vlak van
parkeerterreinen (voor wagens) moet worden gevoerd22:
1.

het behoud van de opvangcapaciteit en uitrusting van de parkeerterreinen
op een peil dat ten minste gelijk is aan dat van 31 december 2004, waarbij gevallen van overmacht en de weerslag van werken werden geneutraliseerd;

2.

het aanvatten, vóór 1 september 2005, van een proefproject, samen met de
NMBS, om kosteloze en prioritaire toegang te waarborgen aan de treinkaarthouders in een tiental stations die gelijkmatig over het hele net zijn
gespreid;

3.

het maken tegen 31 januari 2006, samen met de NMBS, van een kostenbatenanalyse van het voormelde proefproject;

4.

het opstellen tegen 31 januari 2006 van een actieplan dat aan de minister
van Overheidsbedrijven moet worden voorgelegd, om een voldoende groot
parkeeraanbod te verkrijgen voor de drukst bezochte stations, bij voorrang
rekening houdend met de volgende elementen:
–

een capaciteitsverhoging volgens de behoeften van de reizigers;

–

prioritaire toegang voor reizigers met een treinkaart tegen de laagst
mogelijke prijs (en zo mogelijk gratis);

–

aantrekkelijke tarieven voor gelegenheidsreizigers (in tegenstelling tot
marktprijzen voor niet-reizigers);

–

de veiligheid van goederen en personen.

Artikel 27 bepaalt tevens dat het ter beschikking stellen van voldoende ﬁetsenstallingen een prioritaire doelstelling is voor de NMBS-Holding.
Het belang van dit beleid dat reizen met de trein aantrekkelijker moet maken, blijkt
ook uit de jaarlijkse prioritaire toewijzing, van 2006 tot 2010, van 7 miljoen euro
om het parkeeraanbod voor de reizigers te verbeteren23.

21

Artikel 57, § 4, van het tweede beheerscontact.

22

Aangezien de NMBS zelf de parkeerterreinen van sommige stations beheert, zijn sommige bepalingen ook opgenomen in artikel 42 van haar beheerscontract.

23

Artikel 43.4 van het beheerscontract van de NMBS-Holding bepaalt: Van de aan de NMBS-Holding
verschuldigde bedragen voor de dienstjaren 2006 en 2007, wordt een som van 7 miljoen euro
per jaar besteed aan de ﬁnanciering van het parkeeraanbod voor de reizigers. Op de bedragen van
de globale dotatie van de NMBS-Groep voor de jaren 2008 tot 2010 zal elk jaar eenzelfde bedrag
vóór de verdeling van de winst van de NMBS-Holding worden afgehouden, met hetzelfde doel.
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Tot slot bepaalt artikel 74 van het beheerscontract van de NMBS-Holding dat de
informatie die jaarlijks tegen 30 april aan het DGVL moet worden verstrekt, onder
meer de volgende statistieken moet bevatten:
•

het gebruik van de stations, in samenwerking met de NMBS;

•

evolutie van het aantal parkeerplaatsen en het gebruik ervan, per station.

Analyse
Het beheerscontract 2005-2007 van de NMBS-Holding bevat een doelstelling op
het vlak van parkeerplaatsen (het bestaande aanbod wordt als een minimum
beschouwd) en geeft het een aanzet tot een nieuw beleid (prioritaire en gratis
toegang voor de houders van een treinkaart).
Het aantal parkeerplaatsen op 31 december 2004 werd echter niet gepreciseerd, noch
in het beheerscontract noch in een document dat de NMBS-Holding bindt en dat de
toezichthoudende minister goedgekeurd heeft of het DGVL gecontroleerd heeft.
Gelet op de door het beheerscontract geplande investeringen voor parkeerterreinen,
is de kans klein dat de doelstelling inzake het behoud van het bestaande aantal
parkeerplaatsen niet wordt gehaald.
De NMBS-Holding heeft het Rekenhof interne documenten bezorgd die blijk
geven van de aandacht die in de periode 2005-2007 uitging naar de doelstellingen
inzake parkeerterreinen en de verhoging van het aantal parkeerplaatsen.
Het DGVL heeft die documenten echter niet ontvangen.
Het heeft de doelstellingen op het vlak van parkeerplaatsen niet speciﬁek opgevolgd noch de uitvoering ervan geëvalueerd. De investeringen werden wel opgevolgd, zoals dat het geval is voor alle investeringsdossiers.
De uitvoering van de artikelen 27 en 74 van het beheerscontract van de NMBSHolding kan schematisch als volgt worden weergegeven.
Naleving van de bepalingen over parkeerplaatsen door de NMBS-Holding
Doelstelling

Realisatie

Behoud van de capaciteit op een niveau
ten minste gelijk aan dat vastgesteld op
31 december 2004

Volgens de door de NMBS-Holding
opgestelde balans24 is het aantal (door de
NMBS-Holding beheerde) parkeerplaatsen
voor wagens toegenomen van 43.749 in
2005 tot 45.946 in 2007.

Proefproject voor prioritaire en gratis
toegang voor treinkaarthouders in een
tiental stations (vóór 1 september 2005)

Aangevat in augustus 2005.

Kosten-batenanalyse van het proefproject
tegen 31 januari 2006

De analyse, die door de NMBS-Holding
werd afgerond in juni 2006, levert weinig
doorslaggevende resultaten op (zie verder).

Opstelling van een actieplan tegen
31 januari 2006

Er werd een plan voorgesteld aan de raad
van bestuur van 27 oktober 2006, maar
dat plan werd niet voorgelegd aan de
minister van Overheidsbedrijven.

Jaarlijkse statistieken verstrekken aan het
DGVL over de analyse van het aanbod en
het gebruik van de parkeerplaatsen

De gegevens werden niet overgezonden.

24

Cf. Onthaal reizigers - balans parkeerterreinen 2005-2007, een document dat op 10 december 2007
werd voorgesteld aan het directiecomité.
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De doelstelling inzake het behoud van het aantal parkeerplaatsen voor wagens
werd behaald en er kwamen 2.197 nieuwe plaatsen bij.
De NMBS-Holding raamde het aantal parkeerplaatsen voor ﬁetsen op 53.522 in
2005 en op 58.703 in 2007, dat is een toename met 5.181 plaatsen.
De evaluatie van een proefproject (kosteloze en prioritaire toegang voor treinkaarthouders in een tiental stations) door de NMBS-Holding25 leidt tot de volgende
vaststellingen:
•

de kosteloos gemaakte parkeerterreinen waren onmiddellijk volzet door
bestaande reizigers;

•

meer dan 10 % van de reizigers die niet met de wagen kwamen, hebben
hun gedrag aangepast;

•

het aantal reizigers is niet toegenomen.

Naar aanleiding van die evaluatie heeft de NMBS-Holding het idee van kosteloze
parkeerterreinen als incentive laten varen en in plaats daarvan geopteerd voor
een gedifferentieerd tariefbeleid dat is afgestemd op de situatie van elk station
en elk type reiziger, met als doel de exploitatiekosten te dekken.
De gekozen strategie is vervat in het nieuwe beheerscontract.
Nieuw beheerscontract 2008-2012
In uitvoering van het nieuwe beheerscontract van de NMBS-Holding, zal het
beheer van de parkeerterreinen gebaseerd zijn op de volgende vier criteria:
•

garanderen dat er plaatsen beschikbaar zijn voor de reizigers;

•

gedifferentieerde tarifering toepassen naargelang van het soort station,
het type reiziger en de plaatselijke markt;

•

de exploitatiekosten dekken met de ontvangsten;

•

vermijden dat reizigers niet langer het openbaar vervoer nemen om naar
het station te komen (wegens te lage parkeertarieven, bijvoorbeeld).

De NMBS-Holding krijgt daarentegen een kwantitatieve doelstelling opgelegd:
tegen eind 2012 minimum 54.000 parkeerplaatsen aanbieden aan de stations en
stopplaatsen.
Ook worden meer precieze eisen voor de kwaliteit van de inrichting opgelegd en
worden er indicatoren voor de opvolging gedeﬁnieerd (percentage van het aanbod
ten opzichte van de doelstelling van 54.000 plaatsen, jaarlijks aantal nieuwe
plaatsen en jaarlijks aantal gerenoveerde plaatsen).
Voor ﬁetsen is de doelstelling vastgelegd op minimum 78.000 plaatsen tegen eind
2012.
Conclusies
Op de vraag of de doelstellingen zijn bereikt die aan de NMBS-Holding opgelegd
werden op het vlak van parkeerplaatsen, antwoordt het Rekenhof het volgende:
•

25

De doelstelling die erin bestond het aantal parkeerplaatsen op een niveau te
houden dat ten minste gelijk is aan dat op 31 december 2004, is bereikt en
overschreden (er zijn extra parkeerplaatsen bijgekomen).

Nota van de directie Patrimonium van 21 augustus 2006.
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•

In 2004 werd geen enkele inventaris van de bestaande toestand opgesteld
alvorens die doelstelling vast te leggen en er werd geen verslag uitgebracht aan het DGVL (over de evolutie van het aantal parkeerplaatsen en
het gebruik ervan per station).

•

De evaluatie van het proefproject over prioritaire toegang voor de houders van een treinkaart, gepland voor 31 januari 2006, werd afgerond in
augustus 2006.

•

Het actieplan om het parkeeraanbod te verbeteren, gepland voor 31 januari 2006, werd op 27 oktober 2006 voorgesteld aan de raad van bestuur
van de NMBS-Holding, maar het werd niet voorgelegd aan de minister van
Overheidsbedrijven.

Op de vraag of de beoordeling van de realisatie van deze doelstellingen berust
op relevante indicatoren en op gecontroleerde of gecertiﬁceerde gegevens, antwoordt het Rekenhof ontkennend. Het preciseert dat het DGVL de doelstellingen
niet speciﬁek heeft opgevolgd.
Het Rekenhof wijst er echter op dat het nieuwe beheerscontract een evaluatie
van het huidige parkeeraanbod en een precieze doelstelling voor parkeerplaatsen
bevat, zowel betreffende de verhoging van het aantal plaatsen als betreffende
de termijn waarbinnen de doelstelling moet worden gerealiseerd.
Dat contract bevat daarentegen geen enkele aanduiding meer over het prijsbeleid.
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Hoofdstuk 7
Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit

Beheerscontracten
Het tweede beheerscontract van de NMBS (1997-2004) bepaalde dat de maatschappij een actief beleid moest voeren ten gunste van personen met een
beperkte mobiliteit, zodat ze makkelijker toegang zouden hebben tot de stations,
de perrons en de treinwagons.
Sinds de herstructurering van de NMBS zijn drie vennootschappen voor die
materie bevoegd: de NMBS-Holding voor de stations, Infrabel voor de perrons
en de NMBS voor het rollend materieel en voor het verlenen van bijstand aan
personen met beperkte mobiliteit.
Het beleid dat de NMBS op dat vlak moet voeren, rekening houdend met haar
nieuwe opdrachtenafbakening, is beschreven in artikel 50 van haar derde beheerscontract (2005-2007). Dat bepaalt onder andere dat een nationaal oproepnummer
wordt gecreëerd waartoe personen met beperkte mobiliteit zich kunnen wenden
voor inlichtingen en voor de organisatie van hun verplaatsingen.
Het Rekenhof heeft daarnaast de bepalingen over dit onderwerp onderzocht die
zijn opgenomen in de artikelen 37 van de beheerscontracten van de NMBSHolding en van Infrabel. Die bepalen het volgende:
•

Bij elke nieuwbouw of renovatie wordt de toegankelijkheid van de stations
en de perrons onderzocht.

•

Tegen 2008 en binnen de grenzen van de beschikbare budgettaire middelen
zullen de gebouwen, de toegangen en de perrons van 24 van de 50 belangrijkst Belgische stations, die evenwichtig gespreid zijn over het gehele
grondgebied26, toegankelijk worden gemaakt volgens het concept van de
totale toegankelijkheid27 door middel van liften, hellingen of gelijkwaardige
inrichtingen.

•

De NMBS-Holding en Infrabel streven er bovendien naar een aantal goed
over het net gespreide stations toegankelijk te maken via liften, hellingen
of gelijkwaardige inrichtingen om zo over het hele grondgebied de treinen
toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit;

•

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap fungeert als
bevoorrechte partner voor het overleg met de verschillende groeperingen
en verenigingen die deze problematiek behartigen.

Analyse
De kwaliteit van de bepalingen uit de beheerscontracten die handelen over de
toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, roept verschillende
commentaren op.

26

De lijst van deze 24 stations is in 2006 als bijlage aan de beheerscontracten toegevoegd via een
aanhangsel aan de contracten.

27

De beheerscontracten deﬁniëren de totale toegankelijkheid als de toegankelijkheid van alle perrons
voor personen met beperkte mobiliteit, behalve de perrons waarvoor die toegankelijkheid fysiek
onmogelijk is en de perrons waar werken aan de gang zijn.
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1.

Er is geen stand van zaken opgemaakt voordat de doelstellingen in de
beheerscontracten van de NMBS-Holding en van Infrabel werden vastgelegd.
Bovendien zijn de doelstellingen onvoldoende omschreven.

2.

Het concept van de totale toegankelijkheid dat in die contracten is vastgelegd, beoogt de motorisch gehandicapten, niet de andere soorten handicaps.

3.

Er is niet gepreciseerd of alle 24 uitgekozen stations een verbetering
vertegenwoordigen ten opzichte van de bestaande toestand, dan wel of
sommige ervan al de vooropgestelde toegankelijkheidscriteria bereikten.

4.

De beheerscontracten voorzien niet in een speciﬁeke rapportering over het
bereiken van die doelstellingen.

De selectie van 24 stations28 (en perrons) die door de NMBS-Holding en Infrabel
toegankelijk moeten worden gemaakt, berust niet op een vooraf opgemaakte
stand van zaken. Dat blijkt uit het feit dat de selectie stations bevat die al gerenoveerd zijn (Antwerpen-Centraal, Brussel-Zuid), alsook een station dat omzeggens
ontoegankelijk is (Etterbeek).
De mate waarin de vastgelegde doelstelling is behaald, varieert sterk naargelang
van de criteria op basis waarvan de algemene toegankelijkheid wordt gedeﬁnieerd
(het al dan niet begeleiden van personen met beperkte mobiliteit, bijvoorbeeld).
In verband met de toegankelijkheid van de stations heeft de NMBS-Holding het
Rekenhof een gedetailleerd verslag bezorgd dat dateert van 15 februari 2008.
De NMBS-Holding heeft voor de 24 geselecteerde stations een gedetailleerde
plaatsbeschrijving en beschrijving van de uit te voeren werken opgesteld op basis
van een volledig traject vanaf de parking tot op het perron (speciaal loket, aangepaste toiletten, bewegwijzering, enz.). Dat richtinggevende document bevat ook
een ontwerp voor de toegankelijkheid van een aantal stations over het hele grondgebied.
Er komt uit naar voren dat 20 van de 24 geselecteerde stations in 2008 volledig
toegankelijk zullen zijn (geen trappen of, zo niet, toegankelijk via hellende vlakken).
Twaalf van die 20 stations hebben geen deur meer die manueel moet worden
geopend om het stationsgebouw te betreden. Die 12 stations zijn dus in principe
toegankelijk zonder begeleiding.
In haar jaarlijkse actieplannen over kwaliteit maakt Infrabel de stand van zaken op
over de toegankelijkheid tot de perrons in de 24 uitgekozen stations. In het verslag over het jaar 2007 staat dat de perrons van 12 stations volledig toegankelijk
zullen zijn in 2008, dat de perrons van 2 stations slechts gedeeltelijk toegankelijk
zullen zijn, dat de perrons van 1 station ontoegankelijk zijn en dat de perrons van
9 stations alleen maar toegankelijk zijn onder begeleiding.
Door de gegevens van Infrabel en die van de NMBS-Holding naast elkaar te
leggen, blijkt dat het hoofdgebouw en de perrons van 8 stations volledig en
zonder begeleiding toegankelijk zouden moeten zijn in 2008.
Eén van die stations is Brussel-Centraal. Infrabel raadt het gebruik van dat
station tijdens de piekuren echter af wegens de massale aanwezigheid van
pendelaars op de perrons.

28

Aalst, Antwerpen-Centraal, Brugge, Brussel-Centraal, Brussel-Luxemburg, Brussel-Zuid, BrusselNationale Luchthaven, Brussel-Noord, Charleroi-Zuid, Etterbeek, Gent-Dampoort, Gent-Sint-Pieters,
Halle, Leuven, Luik-Guillemins, Lokeren, Louvain-la-Neuve, Bergen, Namen, Oostende, Roeselare,
Sint-Niklaas, Torhout, Verviers-Centraal.
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Het Rekenhof is van oordeel dat de doelstelling (volledige toegankelijkheid van
24 stations en perrons) op 31 december 2007 niet gehaald is.
Er dient eveneens te worden opgemerkt dat de NMBS-Holding en Infrabel de
toegankelijkheid van de stations en perrons beoordelen op basis van de aanwezigheid van liften, trapleuningen en andere middelen. Ze baseren zich echter
niet op tests waarmee de toegankelijkheid kan worden beoordeeld, in voorkomend
geval in samenwerking met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een
Handicap.
De doelstelling om een aantal evenwichtig over het gehele grondgebied
gespreide stations toegankelijk te maken, is in de periode 2005-2007 door de
NMBS-Holding en door Infrabel niet in een actieplan ingeschreven. Er is ook
niet over gerapporteerd.
Het DGVL heeft de uitvoering van de doelstellingen inzake toegankelijkheid voor
personen met beperkte mobiliteit niet opgevolgd en het heeft in dat opzicht ook
geen aanmoedigende rol gespeeld.
Nieuwe beheerscontracten 2008-2012
De nieuwe beheerscontracten bevatten ambitieuzere en beter gedeﬁnieerde doelstellingen over de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Ze
houden ook rekening met andere types handicaps, zoals slechtziendheid.
Die nieuwe bepalingen zijn uitgewerkt in overleg met de Nationale Hoge Raad
voor Personen met een Handicap.
De verantwoordelijkheden van de NMBS-Holding en van Infrabel zijn eveneens
beter gedeﬁnieerd.
In overleg met het DGVL zullen de toegankelijkheidsnormen worden geactualiseerd, nadat een toegankelijkheidsbureau ze heeft beoordeeld en na advies van
de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.
De NMBS-Holding verbindt zich ertoe 100 stationsgebouwen tegen 2018 toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit. De keuze van de
stations gebeurt in overleg met Infrabel, dat zich ertoe verbindt de perrons van
50 stations toegankelijk te maken, zodat 50 stations tegen 2018 volledig toegankelijk zijn.
De nagestreefde langetermijndoelstelling is de volledige toegankelijkheid van de
stationsgebouwen tegen 2028 en de toegankelijkheid van de perrons van honderd
stations die een netwerk vormen van toegankelijke stations in een straal van vijftien kilometer.
Bovendien zijn er tussentijdse doelstellingen die tegen 2012 en 2018 gerealiseerd
moeten zijn en die gebaseerd zijn op het reizigersaantal in de stations. Ook is een
jaarlijkse planning geprogrammeerd en is er een opvolging van de prestaties aan
de hand van indicatoren die in het beheerscontract zijn gepreciseerd.
Over de verwezenlijkingen moet ook een jaarverslag worden opgesteld ter attentie
van de toezichthoudende ministers en van het DGVL.
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Conclusies
Op de vraag of de doelstellingen zijn bereikt die aan de NMBS-Holding en Infrabel
werden opgelegd op het vlak van toegankelijkheid van de stations en de perrons
voor personen met beperkte mobiliteit, antwoordt het Rekenhof het volgende:
•

De doelstellingen zijn onvoldoende omschreven en werden niet voorafgegaan door een stand van zaken.

•

De kwalitatieve elementen om de toegankelijkheid van de stations en van
de perrons te beoordelen, ontbreken.

•

De mate waarin de doelstellingen werden gehaald, varieert naargelang
van de geselecteerde criteria.

•

Slechts 8 van de 24 geselecteerde stations (en perrons) zijn in 2008 volledig
en zonder begeleiding toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

•

In de loop van de periode 2005-2007 is de doelstelling om een aantal stations toegankelijk te maken door de NMBS-Holding en door Infrabel niet
in een concreet actieplan uitgewerkt.

Op de vraag of de beoordeling van de realisatie van deze doelstellingen berust
op relevante indicatoren en op gecontroleerde of gecertiﬁceerde gegevens, antwoordt het Rekenhof ontkennend.
De beheerscontracten legden geen speciﬁeke rapportering op en het DGVL
heeft geen actieve rol gespeeld in de opvolging van de verwezenlijking van de
doelstellingen.
In de nieuwe beheerscontracten 2008-2012 kan echter een opmerkelijke evolutie
worden vastgesteld van de deﬁnitie van de doelstellingen inzake de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. Ook is de beoordeling van de
verwezenlijking ervan opgenomen.
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Hoofdstuk 8
Alle conclusies uit dit verslag

Hierna volgt een overzicht van de conclusies uit de verschillende hoofdstukken
van dit verslag.

Overheidsbeleid en beheerscontracten (hoofdstuk 1)
De doelstellingen van de federale regering, opgenomen in de onderzochte beheerscontracten (2005-2007) bestonden erin het marktaandeel van het spoorwegvervoer
te verhogen en het aantal reizigers van de binnenlandse dienst tussen 2000 en
2006 met 25 % te laten stijgen. Deze doelstellingen werden gehaald en zelfs overschreden.
Het Rekenhof stelt vast dat de voorbereiding van de beheerscontracten tot nu
vooral berust op de ondernemingsplannen die de maatschappijen van de NMBSgroep opstellen. Het is van oordeel dat de regering het kader en de inhoud van
zijn beleid inzake spoorwegvervoer meer zou moeten deﬁniëren vóór de onderhandelingen over de beheerscontracten.
Door haar mobiliteitsbeleid, met inbegrip van het spoorvervoer, in een strategisch
plan te gieten, zou de regering een actievere rol krijgen bij de bepaling van het
beleid dat zal worden gevoerd om die doelstellingen te bereiken.
De relaties tussen het overheidsbeleid en de verplichtingen opgenomen in de
beheerscontracten van de maatschappijen van de NMBS-groep kunnen daardoor
explicieter worden. Bij de onderhandeling over de beheerscontracten zou meer de
nadruk kunnen worden gelegd op de doelmatigheid van de federale overheidsuitgaven inzake spoorwegvervoer.
Sinds 1992 ging men bij de uitwerking van de beheerscontracten hoofdzakelijk uit
van het voortborduren op en verbeteren van de bestaande toestand. In de opeenvolgende beheerscontracten worden sommige doelstellingen verder ontwikkeld,
maar deze evoluties gaan traag.
In de beheerscontracten 2008-2012 zijn echter opmerkelijke evoluties vast te
stellen. De actieve rol die het DGVL (directoraat-generaal Vervoer te Land van
de FOD Mobiliteit en Vervoer) bij de uitwerking van die contracten heeft gespeeld,
heeft tot die verbeteringen bijgedragen.

Opvolging van de beheerscontracten (hoofdstuk 2)
Controle door de toezichthoudende ministers
Het Rekenhof stelt vast dat er geen formele instructies bestaan over het mandaat
van de regeringscommissarissen.
Voor de beheerscontracten 2005-2007 hebben ze geen bezwaarschriften ingediend tegen beslissingen van de beheersorganen van de maatschappijen van de
NMBS-groep. Ze oefenen hun controlebevoegdheid uit via hun optreden in de
beheersraden en door informatieverslagen die ze aan de ministers zenden.
Aangezien die controle op informele wijze wordt uitgeoefend, is het moeilijk in te
schatten hoe doeltreffend hij is.
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Een toezichthoudende minister kan echter geen beslissing van een beheersorgaan
annuleren als de regeringscommissaris er niet vooraf een bezwaarschrift tegen
heeft ingediend.
Het Rekenhof wijst erop dat de regeringscommissarissen geen zitting hebben in
de werkgroep van vertegenwoordigers van de toezichthoudende ministers, van
het DGVL en van de drie betrokken maatschappen, die jaarlijks de opvolging van
de beheerscontracten moet evalueren. Het wijst er eveneens op dat deze werkgroep nooit heeft vergaderd.
Het Rekenhof stelt vast dat de regeringscommissaris enerzijds en het DGVL anderzijds
zich hun posities terugplooien. Het beveelt aan dat het mandaat van de regeringscommissarissen wordt gepreciseerd in een opdrachtbrief. De regeringscommissarissen zouden moeten worden betrokken bij de opvolging van de beheerscontracten.
Administratieve opvolging door het DGVL
Ondanks de opmerkingen van het Rekenhof uit 2001, zijn de personeelsmiddelen
van het DGVL ontoereikend gebleven om alle opdrachten inzake spoorvervoer te
kunnen vervullen.
In deze context van gebrek aan middelen heeft het DGVL de nadruk gelegd op
de evolutie van de structuren in het kader van de Europese liberalisering en op
een belangrijke hervorming van de opvolging van de investeringsdossiers. Het
heeft ook een actievere rol gespeeld bij de uitwerking van de nieuwe beheerscontracten 2008-2012.
Het DGVL heeft daarentegen geen nadruk kunnen leggen op de opvolging van de
opdrachten van openbare dienst.
Gelet op de ﬁnanciële en maatschappelijke inzet van het spoorvervoer is een
echte evaluatie van de naleving van de beheerscontracten voor het Rekenhof
onontbeerlijk.
Daartoe zou een aanzienlijke inspanning moeten worden gedaan om de rapporteringsverplichtingen te vereenvoudigen, waarbij zowel het DGVL als de drie maatschappijen van de NMBS-groep baat zouden hebben.
Een evaluatie van de naleving van de beheerscontracten zou meer gebaat zijn bij
het uitbouwen en opvolgen van signiﬁcante indicatoren en bij de controle van de
onderliggende gegevens dan bij een opeenstapeling van rapporteringsverplichtingen met een ondoeltreffende systematische opvolging.
Jaarlijkse rapportering over de opdrachten van openbare dienst
Het speciﬁeke verslag dat elke maatschappij jaarlijks aan de toezichthoudende
minister moet voorleggen om rekenschap af te leggen over het vervullen van haar
opdrachten van openbare dienst, bestaat niet.
Noch de toezichthoudende ministers, noch de regeringscommissarissen of het
DGVL hebben gereageerd op het feit dat deze elementen van de wet niet werden
uitgevoerd.
Volgens het Rekenhof mag een dergelijk verslag ook niet worden verward met
het jaarverslag dat een maatschappij voor haar aandeelhouders opstelt. Het feit
dat de minister en het DGVL heel wat informatie van de maatschappijen ontvangen ter uitvoering van de rapporteringsverplichtingen uit de beheerscontracten
kan niet als verklaring dienen voor de weinige aandacht die aan die wettelijke
verplichting wordt besteed.
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De jaarverslagen die de toezichthoudende minister voor elke maatschappij van
de NMBS-groep aan het parlement moet bezorgen ter uitvoering van de wet
van 21 maart 1991, zijn volgens het Rekenhof ontoereikend en ze worden te laat
worden toegezonden.
De voorgelegde verslagen bevatten immers niet het standpunt van de toezichthoudende minister over de verwezenlijking van de opdrachten en verplichtingen
van openbare dienst uit de beheerscontracten. Ze bieden geen enkele meerwaarde ten opzichte van de documenten die de beheersorganen van de betrokken
maatschappijen opstellen.
Wat de rapporteringstermijn betreft, is het Rekenhof van oordeel dat het parlement
de verslagen over het afgelopen jaar zou moeten ontvangen vóór 30 september van
het lopende jaar. Zo kunnen ze worden onderzocht voordat de ontwerpen van
staatsbegroting voor het komende jaar aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
worden voorgelegd.

Treinaanbod (hoofdstuk 3)
Op de vraag of de NMBS de doelstellingen op het vlak het treinaanbod is nagekomen, antwoordt het Rekenhof bevestigend.
Het merkt echter op dat de eisen van het beheerscontract NMBS op het vlak van
trein-kilometers onder de prestaties van de NMBS liggen, zodat het risico dat die
bepalingen niet worden nageleefd, minimaal is.
Wat de frequentie betreft, is er wel een risico dat de verplichtingen niet worden
nagekomen als treinen worden afgeschaft of aanzienlijke vertragingen oplopen.
Het Rekenhof beveelt bijgevolg aan dat het DGVL de frequentie zou controleren,
op basis van de afgeschafte treinen en van aanzienlijke vertragingen.
Op de vraag of de beoordeling van de doelstellingen op het vlak van het treinaanbod steunt op relevante indicatoren en op gecontroleerde en gecertiﬁceerde
gegevens, antwoordt het Rekenhof dat de in aanmerking genomen indicatoren
relevant zijn, maar dat de gegevens om ze te meten, niet zijn gecontroleerd.
Om de kwaliteit van de doelstellingen en van hun opvolging te verbeteren, formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen:
1.

Er moet worden nagedacht hoe doelstellingen kunnen worden bepaald die
een verbetering inhouden op het vlak van verbindingen, frequentie, snelheid of kosten.

2.

Door de doelstellingen beter te deﬁniëren, zullen ook opvolgingsindicatoren
kunnen worden gedeﬁnieerd die explicieter zijn voor de reizigers.

Ontwikkeling van indicatoren voor de kwaliteit van de dienst
(hoofdstuk 4)
In antwoord op de vraag of de NMBS de doelstellingen op het vlak van de indicatoren voor de kwaliteit van de dienstverlening heeft nageleefd, komt het Rekenhof
tot een globaal negatieve balans.
De NMBS heeft geen indicatoren ontwikkeld die de Europese normen in acht
nemen: de verwachtingen van de klanten werden niet in kaart gebracht, de eisenniveaus werden niet gedeﬁnieerd en er werd geen systeem ontwikkeld om de
performantie te meten.

52

Beheerscontracten van de maatschappijen van de NMBS-groep – Rekenhof, juli 2008

De NMBS heeft bovendien niet haar verplichting nageleefd om representatieve
indicatoren voor de kwaliteit van de dienst en hun weging ter goedkeuring voor te
leggen aan de minister van Overheidsbedrijven. De toezichthoudende minister en
het DGVL hebben niet gereageerd op dit gebrek in de uitvoering van het beheerscontract.
De NMBS is daarentegen de bestaande metingen verder blijven toepassen, nl. de
telling van sommige operationele gegevens (rechtstaande reizigers, ...) en de
kwaliteitsbarometer, die de door de klanten gepercipieerde kwaliteit meet. Ze
heeft eveneens haar verplichtingen inzake rapportering nageleefd.
Uit die bevindingen vloeit voort dat het oordeel over de verwezenlijking van de
doelstellingen inzake kwaliteit niet berust op relevante indicatoren en evenmin op
gecontroleerde of gecertiﬁceerde gegevens.
In het algemeen is de Staat niet voldoende actief opgetreden bij het opstellen van
de vereisten inzake kwaliteit van de dienst.
Het Rekenhof merkt echter op dat het beheerscontract 2008-2012 op initiatief
van het DGVL criteria en indicatoren bevat waarmee de objectieve en subjectieve
kwaliteit kan worden gemeten. Er moeten echter nog inspanningen worden geleverd
voordat een volledige kwaliteitscyclus volgen de Europese normen in werking kan
treden.

Stiptheid van de treinen (hoofdstuk 5)
Op de vraag of de NMBS de doelstelling op het vlak van stiptheid van de treinen
heeft gehaald, antwoordt het Rekenhof positief.
Het merkt echter op dat deze doelstelling slechts terloops wordt vermeld, door de
mogelijkheid van een tariefverhoging boven de gezondheidsindex als de stiptheid
hoger ligt dan 90 %.
Deze doelstelling was al bereikt bij de onderhandeling over het beheerscontract
2005-2007, maar mikt ook lager in vergelijking met de vorige beheerscontracten,
die 95 % stiptheid beoogden.
Op de vraag of het oordeel over het bereiken van die doelstelling op relevante
indicatoren en gecontroleerde of gecertiﬁceerde gegevens is gebaseerd, antwoordt het Rekenhof het volgende:
•

De globale indicator is gebaseerd op de frequentie van de vertragingen bij
aankomst op de bestemming en niet op de impact van die vertragingen op
de reizigers (duur van de vertraging, tijdstip, aantal betrokken personen,
bestemming van elke reiziger).

•

Er wordt geen rekening gehouden met de impact van het afschaffen van
treinen.

•

De neutralisering van vertragingen veroorzaakt door overmacht of grote
werkzaamheden, waarvoor de maatschappijen van de NMBS-groep niet
verantwoordelijke zijn, vergroot het verschil tussen het opvolgingsinstrument
en de perceptie door de reiziger.

•

Het automatische registratiesysteem van het passeren van de treinen
geeft een redelijke zekerheid over de betrouwbaarheid van de geboekte
vertragingen.

•

Deze gegevens worden echter niet gecontroleerd of gecertiﬁceerd.
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Het Rekenhof wijst in dat verband op de gunstige evoluties in de nieuwe beheerscontracten, waarbij de opbouw van de stiptheidsindicator meer aanleunt bij de
perceptie van de reiziger.
Het nieuwe beheerscontract van de NMBS bepaalt bovendien dat het DGVL
speciﬁek de vertragingen controleert die worden geneutraliseerd omdat ze werden
geboekt met overmacht als oorzaak.
Het Rekenhof merkt ook op dat Infrabel, zonder op nieuwe contractuele bepalingen te wachten, een belangrijke inspanning doet om te communiceren via haar
internetsite. Via die site kunnen de reizigers en geïnteresseerde personen zien
welke basisprincipes worden gehanteerd voor de berekening van de stiptheid, en
de evolutie van de resultaten bekijken.
Het Rekenhof stelt tot slot vast dat een verbetering van de stiptheid kan samengaan met een verslechtering van de commerciële snelheid, waarvoor geen nauwkeurig gedeﬁnieerde doelstellingen in de beheerscontracten zijn opgenomen.
Het beveelt in dat verband aan de commerciële snelheid in aanmerking te nemen
bij de onderhandeling over de beheerscontracten en hiervoor speciﬁeke verplichtingen aan de betrokken maatschappijen op te leggen. Het beheerscontract zou
bijvoorbeeld een commerciële snelheid voor heel het net en per type verbinding
(IC, IR enz.) kunnen vooropstellen.

Beleid op het vlak van parkeerterreinen (hoofdstuk 6)
Op de vraag of de doelstellingen die aan de NMBS-Holding opgelegd werden op
het vlak van parkeerplaatsen, zijn bereikt, antwoordt het Rekenhof het volgende:
•

De doelstelling die erin bestond het aantal parkeerplaatsen op een niveau
te houden dat ten minste gelijk is aan dat op 31 december 2004, is bereikt
en overschreden (er zijn nieuwe parkeerplaatsen bijgekomen).

•

In 2004 werd geen enkele inventaris van de bestaande toestand opgesteld
alvorens die doelstelling vast te leggen en er werd geen verslag uitgebracht aan het DGVL (over de evolutie van het aantal parkeerplaatsen en
het gebruik ervan per station).

•

De evaluatie van het proefproject over prioritaire toegang voor de houders van
een treinkaart, gepland voor 31 januari 2006, werd afgerond in augustus 2006.

•

Het actieplan om het parkeeraanbod te verbeteren, gepland voor 31 januari 2006, werd op 27 oktober 2006 voorgesteld aan de raad van bestuur,
maar het werd niet voorgelegd aan de minister van Overheidsbedrijven.

Op de vraag of de beoordeling van de realisatie van deze doelstellingen berust op
relevante indicatoren en op gecontroleerde of gecertiﬁceerde gegevens, antwoordt het Rekenhof ontkennend. Het preciseert dat het DGVL de doelstellingen
niet speciﬁek heeft opgevolgd.
Het Rekenhof wijst er echter op dat het nieuwe beheerscontract een evaluatie
van het huidige parkeeraanbod en een precieze doelstelling voor parkeerplaatsen
bevat, zowel betreffende de verhoging van het aantal plaatsen als betreffende de
termijn waarbinnen de doelstelling moet worden gerealiseerd.
Het nieuwe contract bevat daarentegen geen enkele aanduiding over het prijsbeleid.
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Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit
(hoofdstuk 7)
Op de vraag of de doelstellingen zijn bereikt die aan de NMBS-Holding en Infrabel
werden opgelegd op het vlak van toegankelijkheid van de stations en de perrons
voor personen met beperkte mobiliteit, antwoordt het Rekenhof het volgende:
•

De doelstellingen zijn onvoldoende omschreven en werden niet voorafgegaan door een stand van zaken.

•

De kwalitatieve elementen om de toegankelijkheid van de stations en van
de perrons te beoordelen, ontbreken.

•

De mate waarin de doelstellingen werden gehaald, varieert naargelang van
de geselecteerde criteria.

•

Slechts 8 van de 24 geselecteerde stations (en perrons) zijn in 2008 volledig
en zonder begeleiding toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

•

In de loop van de periode 2005-2007 is de doelstelling om een aantal stations toegankelijk te maken door de NMBS-Holding en door Infrabel niet in
een concreet actieplan uitgewerkt.

Op de vraag of de beoordeling van de realisatie van deze doelstellingen berust
op relevante indicatoren en op gecontroleerde of gecertiﬁceerde gegevens,
antwoordt het Rekenhof ontkennend.
De beheerscontracten legden geen speciﬁeke rapportering op en het DGVL heeft
geen actieve rol gespeeld in de opvolging van de verwezenlijking van de doelstellingen.
In de nieuwe beheerscontracten 2008-2012 kan echter een opmerkelijke evolutie
worden vastgesteld van de deﬁnitie van de doelstellingen inzake de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. Ook is de beoordeling van de verwezenlijking ervan opgenomen.
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Bijlage
Antwoorden die het Rekenhof heeft ontvangen

Brief van Infrabel (Vertaling)
Luc Lallemand
Voorzitter van het directiecomité
Gedelegeerd bestuurder
Infrabel
Aan de heer Franki Vanstapel
Eerste voorzitter van het Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL
14 juli 2008

Ontwerpverslag van het Rekenhof over de naleving van de beheerscontracten
door de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
Mijnheer de eerste voorzitter,
Ik heb uw brief van 23 juni 2008, waarbij het bovenvermelde ontwerpverslag als
bijlage was opgenomen, aandachtig doorgenomen.
Het verslag getuigt van een kwaliteit die weinig opmerkingen vergt vanwege
Infrabel.
Deze opmerkingen kunnen als volgt worden samengevat:
a)

blz. 3, blz. 42, blz. 44, blz. 58 (Franse tekst):
Er wordt gesuggereerd om in de beheerscontracten van de NMBS
en van Infrabel speciﬁeke verplichtingen vast te leggen inzake de
commerciële snelheid.
We begrijpen zeker dat de vrees bestaat dat de commerciële snelheid zal dalen aangezien er stiptheidsproblemen bestaan.
Ons standpunt is dat de doelstellingen die in het beheerscontract
worden vastgelegd, globaal coherent moeten blijven ook als ze
onverenigbaar blijken te zijn.
Zo is de doelstelling van het hogere aantal reizigers onverenigbaar
met een toename van de commerciële snelheid, rebus sic stantibus.
Het is immers zo dat, voor een gegeven materieel, de toename van
het aantal reizigers een verlenging impliceert van de haltetijd aan de
perrons om de reizigers te laten in- en uitstappen.
Anderzijds moet de NMBS het aantal stopplaatsen optimaliseren om
het aantal reizigers, d.w.z. het maatschappelijk nut van de gebruikte
halte, te maximaliseren. Een te hoog aantal haltes vermindert de
commerciële snelheid en maakt de halte minder aantrekkelijk. Een te
laag aantal haltes beperkt het belang van de halte tot een klein aantal
reizigers.
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De doelstelling inzake stiptheid is eveneens onverenigbaar met een
toename van de commerciële snelheid boven een bepaalde drempel.
Het Rekenhof heeft zelf vastgesteld dat een enigszins minder strakke
dienstregeling gunstig is voor de regelmatigheid. Daarom waakt
Infrabel erover dat de dienstregelingen evenwichtig zijn door hierin
het volume bufferminuten te integreren dat is bepaald door de regels
van de best practices, niet meer en niet minder.
Infrabel vraagt dan ook dat er geen doelstelling inzake commerciële
snelheid zou worden vastgelegd aangezien er doelstellingen voor de
toename van het aantal reizigers zijn overeengekomen. Infrabel kan
zich daarentegen ertoe verbinden in de dienstregelingen enkel de
minuten en bufferminuten te integreren die strikt in overeenstemming
zijn met de regels van de best practices.
b)

blz. 50:
De eerste beheersovereenkomst van Infrabel bepaalde dat in 2008,
dus op 31 december 2008, 24 stations totaal toegankelijk moesten
zijn.
Het concept van totale toegankelijkheid werd in een voetnoot als volgt
beschreven: “Totale toegankelijkheid = toegankelijkheid van alle
perrons voor personen met beperkte mobiliteit, behalve de perrons
waarvoor die toegankelijkheid fysiek onmogelijk is en de perrons
waar werken aan de gang zijn”.
Op basis hiervan kan worden gesteld dat de stations waar de werkzaamheden voor het realiseren van de totale toegankelijkheid gestart
zijn, de facto deel uitmaken van de lijst van de stations met totale
toegankelijkheid.
We zijn van oordeel dat de werkzaamheden eind 2008 zullen zijn
gestart in de 24 geplande stations, zodat kan worden gesteld dat de
doelstelling van het beheerscontract bereikt zal zijn.

Hoogachtend,
Luc Lallemand
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Brief van de FOD Mobiliteit en Vervoer (vertaling)
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Brussel, 23 juli 2008
Mijnheer de eerste voorzitter,
Mijnheer de grifﬁer,

Betreft: Ontwerpverslag betreffende de naleving van de beheerscontracten door
de NMBS, Infrabel en de NMBS-holding van 18 juni 2008 – Advies van
de FOD Mobiliteit en Vervoer

Het ontwerpverslag van het Rekenhof getiteld “Naleving van de beheerscontracten
door de NMBS, Infrabel en de NMBS-holding” gedateerd van 18 juni 2008 werd
mij voor advies voorgelegd. Ik heb de eer u hierbij het advies in kwestie mee te
delen.
Dit advies bevat in hoofdzaak een reactie op de opmerkingen in het verslag die
betrekking hebben op de rol van het Directoraat-generaal Vervoer te Land
(DGVL).
In de eerste plaats heb ik twee commentaren van algemene orde:
•

Ik neem met genoegen akte van de vaststelling van uw auditeurs dat de
nieuwe beheerscontracten, die op 1 juli laatstleden van kracht zijn geworden, op verschillende punten een positieve evolutie tonen, inzonderheid
door een betere deﬁniëring van de doelstellingen en van de indicatoren van
de prestaties. Het verslag onderstreept terecht dat deze verbeteringen op
het conto van het DGVL kunnen worden geschreven. Maar ook de nauwe
samenwerking tussen de beleidscellen Overheidsbedrijven en Mobiliteit,
die verantwoordelijk zijn voor het deﬁniëren van de strategie, en het DGVL,
die instaat voor het indienen van voorstellen en voor de uitvoering, heeft in
deze evolutie een grote rol gespeeld.

•

Ik stem eveneens in met de analyse dat het DGVL, en meer bepaald de
directie Spoorvervoer, nog steeds, zoals het Rekenhof reeds in 2001 vaststelde, over onvoldoende personeel beschikt zodat ze niet in staat is haar
opdrachten optimaal en volledig uit te voeren. Sinds 2001 zijn die opdrachten overigens talrijker en complexer geworden door de hervorming van de
structuur van de NMBS op 1 januari 2005 en door de toename van het
aantal gesprekspartners die een gevolg is van onder meer de liberalisering
van het spoorvervoer.

Vervolgens deel ik u de volgende opmerkingen mee, met verwijzing naar de
hoofdstukken en punten van het verslag.
1.

Hoofdstuk 1 – Overheidsbeleid en beheerscontracten
Het verslag betreurt het ontbreken van een federaal strategisch mobiliteitsplan en, als gevolg daarvan, het feit dat de doelstellingen inzake de groei
van het spoorvervoer niet beter worden gestaafd en dat de uitvoering ervan
wordt overgelaten aan de ondernemingen van de NMBS-groep die derhalve
vrij hun bedrijfsplannen opstellen.
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Ik vestig de aandacht op het feit dat het de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven is die
bepaalt dat de bedrijfsplannen van Infrabel en van de NMBS, die worden
opgesteld door hun respectieve raden van bestuur, de doelstellingen en de
strategie van deze ondernemingen moeten bepalen, rekening houdend met
de doelstellingen inzake mobiliteit die de Ministerraad heeft vastgesteld.
Ik deel echter uw mening dat het vaststellen van deze doelstellingen op
grond van een strategische visie op lange termijn voor het gehele land en
voor alle transportmiddelen samen, een echte vooruitgang zou betekenen.
In het kader van de uitvoering van het eerste federale plan voor duurzame
ontwikkeling had de FOD Mobiliteit en Vervoer een ontwerp van nationaal
plan voor een duurzame mobiliteit opgesteld dat in die richting ging, maar
dat ontwerp werd nooit bekrachtigd.
Ik wens tot slot te onderstrepen dat de Europese Commissie in haar
recente mededeling COM/(2008)54 betreffende de kwaliteit van de spoorweginfrastructuur eveneens de nadruk legt op het belang te beschikken
over een coherent strategisch kader inzake transportbeleid.
2.

Hoofdstuk 2 – Opvolging van de beheerscontracten, punt 2.2 – Administratieve opvolging door het DGVL
Om de naleving van de beheerscontracten beter te kunnen evalueren, heeft
het DGVL boordtabellen opgesteld voor de opvolging en controle van de
nieuwe contracten 2008-2012.
Meer dan vroeger deﬁniëren deze contracten indicatoren voor de prestaties inzake de kwaliteit van de dienst; andere indicatoren zullen voorkomen
in de handleidingen inzake kwaliteit die elke onderneming zal moeten
opstellen. Het DGVL zal dan ook ook speciﬁeke boordtabellen opstellen
die het mogelijk maken de evolutie van deze indicatoren en hun overeenstemming met de in de contracten en in de handleidingen vastgestelde
doelstellingen op te volgen.

3.

Hoofdstuk 2 – Opvolging van de beheerscontracten, punt 2.3 – Jaarlijkse
rapportering over de opdrachten van openbare dienst
2.3.1 – Rapportering aan de toezichthoudende minister
De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven legt aan de raden van
bestuur van de NMBS-holding (artikel 162nonies), van Infrabel
(artikel 213, § 5) en van de NMBS (artikel 230, § 5) de verplichting
op elk jaar verslag uit te brengen bij de toezichthoudende minister
over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst.
Deze verplichting was eveneens opgenomen in de beheerscontracten 2005-2007. De contracten speciﬁceerden de minimale
inhoud van de verslagen en de uiterste datum voor de voorlegging ervan, te weten 30 april van elk jaar.
Deze datum leek echter te dwingend voor de ondernemingen en de
nieuwe beheerscontracten 2008-2012 bepalen dat de verslagen
voortaan ten laatste op 31 mei van elk jaar bij de toezichthoudende
minister en bij het DGVL moeten toekomen.
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2.3.2. – Rapportering door de toezichthoudende minister aan het Parlement
Het is eveneens de wet van 21 maart 1991 die de toezichthoudende
minister ermee belast verslag uit te brengen bij de wetgevende
Kamers over de toepassing van de titels I en V (NMBS-holding),
VIII (Infrabel) en IX (NMBS) van de wet. Dat verslag wordt voorbereid door het DGVL en behandelt verschillende hoofdstukken van
de bovengenoemde titels van de wet (voorwerp en opdrachten van
openbare dienst, ﬁnanciële en ﬁscale bepalingen, beheer, personeel, andere).
Het DGVL stelt voor het verslag 2007 voor dat gebruikelijke rapporteringsschema aan te vullen met een herhaling van de contractuele doelstellingen van de drie ondernemingen en hun verwezenlijking, met, in de mate van het mogelijke, vergelijkingen met de
algemene beleidsnota’s van de ministers die bevoegd zijn voor de
mobiliteit en voor de overheidsbedrijven.
4.

Hoofdstuk 3 – Treinaanbod
Met betrekking tot de analyse “…. Het aanbod dat in de opeenvolgende
contracten wordt geëist, ligt bovendien altijd lager dan het al bestaande
aanbod …”, dat wordt geïllustreerd door de eerste tabel op bladzijde 24 van
het verslag, wens ik, uitsluitend ter informatie, te verwijzen naar artikel 17
van het contract 1997-2001 tussen de Staat en de NMBS. Dat artikel legt
de NMBS een verhoging van het aanbod op werkdagen op van 2 % voor de
gewone treinen. Deze bepaling was niet echt dwingend voor de NMBS
omdat ze slechts vooruitliep op een grondige aanpassing van het vervoersplan waarin bij de voorbereiding van het contract reeds voorzien werd. Dat
nieuwe vervoersplan werd in 1998 ingevoerd met een veel hogere stijging
van het aanbod, met meer dan 10 %.
Meer fundamenteel merk ik op dat het minimale aanbod van trein-km dat
in de beheerscontracten is opgenomen, hoegenaamd niet als doel heeft het
treinaanbod te verhogen, maar slechts een grens stelt waaronder de NMBS
niet mag dalen.
De beheerscontracten zijn immers toegespitst op de belangrijkste doelstellingen van de regering, te weten de verhoging van het marktaandeel van de
spoorwegen en van de kwaliteit van de dienst (doelstellingen inzake mobiliteit en leefmilieu), met behoud van een evenwichtige dienstverlening over
het gehele netwerk (doelstelling inzake billijkheid). Gelet op de aanzienlijke
ﬁnanciële middelen die worden ingezet en de verwachtingen van de reizigers,
zou de Staat geen al te omvangrijke, of zelfs tijdelijke vermindering van het
aanbod kunnen aanvaarden, maar een contract dat de NMBS ertoe zou kunnen aanzetten lege treinen te laten rondrijden, zou contraproductief zijn.
Voorts daalt het verschil tussen het contractuele minimumaanbod en het
werkelijke aanbod van de NMBS, maar de regering heeft gewenst dat het
voldoende bleef om de NMBS de nodige autonomie te geven om haar vervoersplan te optimaliseren. Het werkelijke aanbod is elke dag verschillend
naargelang van de vraag en de optimalisering van dat aanbod is noodzakelijk om de groeidoelstelling binnen de toegekende budgettaire middelen te
verwezenlijken.
Tot slot zijn een betere deﬁniëring van het aanbod en een betere kennis
van de kosten, zoals vermeld in de conclusies van het verslag, vanzelfsprekend wenselijk, maar een al te precieze deﬁniëring van dat aanbod door de
Staat zou aanzienlijke negatieve gevolgen hebben:
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5.

•

de autonomie van de NMBS, zoals gedeﬁnieerd door de wet van
21 maart 1991, moet worden gevrijwaard;

•

een belangrijke overdracht van bevoegdheden en middelen naar de
administratie zou noodzakelijk zijn en kan op korte termijn niet overwogen worden;

•

een al te dwingend kader zou demotiverend zijn voor de NMBS en
voor haar personeel;

•

zoals hierboven reeds werd aangegeven is het aanbod op zich niet
de doelstelling.

Hoofdstuk 5 – Stiptheid
De commerciële snelheid is een fundamentele component van het aanbod
die een even grote invloed heeft op de keuze die de reiziger maakt, als de
regelmatigheid, de frequentie of de aansluitingen. Het is eveneens een
bepalend element voor de doelmatigheid van de spoorwegmaatschappijen
omdat de verhoging ervan het mogelijk maakt de productiviteit van het
materieel en van het personeel te verbeteren. De beheerscontracten 20082012 voorzien in een gedetailleerde jaarlijkse opvolging per type van
verkeer en voor 10 grote assen (bijlagen 5 bij de contracten Infrabel en
NMBS).
Al te dwingende eisen op korte termijn inzake het aanbod, waaronder de
commerciële snelheid, hadden het onontbeerlijke herstel van de regelmatigheid van het verkeer na de aanzienlijke achteruitgang die in 2006 en 2007
werd vastgesteld, in gevaar kunnen brengen. Nadat ze het vertrouwen van
haar reizigers zal hebben herwonnen, zal de NMBS een attractiever aanbod
moeten voorstellen, met inbegrip van de commerciële snelheid, om haar
ambitieuze doestelling van een verhoging van het verkeer te bereiken.

Met de meeste hoogachting,
Carole COUNE
Voorzitster van het directiecomité
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Brief van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
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