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1. Inleiding en context 

Mobiliteit is, onder meer omwille van de sociaal-economische impact, voor de sociale partners een belangrijke uitdaging. 
De wegen van, naar en in het Brussels gewest slibben dicht. Brussel ontvangt elke werkdag ongeveer 350.000 pende-
laars, afkomstig uit Vlaanderen en Wallonië. Dit zorgt momenteel reeds voor substantiële mobiliteitsproblemen, omdat  
een groot deel van de woon-werk verplaatsingen alsook de andere verplaatsingen vandaag met de wagen gebeurt. De 
bereikbaarheid evenals de leefbaarheid en de verkeersveiligheid komen daardoor steeds meer in gevaar. Niet alleen 
voor de duizenden werknemers die elke dag vanuit Vlaanderen, Wallonië en Brussel zelf naar en in het Brussels Hoofd-
stedelijk gewest dienen te reizen (woon-werkverkeer), maar ook voor de inwoners zélf.  De realisatie van het Gewestelijk 
Expres Net Brussel (GEN) kan een essentiële bijdrage leveren voor een betere mobiliteit van, naar, in en rond het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
De sociaal economische Raden van Vlaanderen (SERV), Brussel (ESRBHG) en Wallonië (CESRW) zijn alle drie voor-
stander van het GEN.  De raden zijn er van overtuigd dat een goed uitgebouwd en adequaat functionerend GEN de 
mobiliteit zal verbeteren en kan zorgen voor een modal shift in de verkeersstromen, met meer openbaar vervoergebruik 
en minder autogebruik.  
 
De impact van het GEN zal volgens de sociale partners echter niet beperkt blijven tot een verbetering van de mobiliteit in 
het woon-werkverkeer van en naar Brussel.  Het GEN zal omwille van een betere doorstroming en bereikbaarheid ook 
transportstromen en activiteiten genereren tussen de drie gewesten en kan als dusdanig een rol spelen in de sociaal-
economische ontwikkeling van de Brusselse regio en zijn hinterland.  
 
De realisatie van het GEN (en binnen het voorziene tijdsbestek) is dus een prioriteit. Daarom werd besloten om de han-
den in elkaar te slaan en via een gemeenschappelijke verklaring een aantal aanbevelingen, opmerkingen en bekommer-
nissen te formuleren. 
 
In een eerste fase hebben de sociaal economische Raden zich grondig geïnformeerd over de stand van zaken en de 
perspectieven met betrekking tot het GEN.  Er werden ook informatievergaderingen georganiseerd in de drie gewesten 
waarbij de betroken ministers en de vervoersmaatschappijen werden uitgenodigd. Onder meer op basis van deze infor-
matieve bijeenkomsten hebben de Raden hun gezamenlijke bemerkingen, bekommernissen en aanbevelingen geformu-
leerd. 
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1.1 Het GEN in kort bestek  

1.1.1 Doelstelling 

Het GEN heeft als doel om een aanbod uit te werken van snelle (en hoogfrequente) voorstedelijke verbindingen per 
trein, tram en bus in een straal van zo’n 30 km rond de hoofdstad. Met het GEN wil men 50 % meer reizigers naar Brus-
sel brengen met het openbaar vervoer.  Het GEN moet tegen 2012 operationeel zijn.   
 

1.1.2 Wat houdt het GEN in? 

In 2012 zal het GEN bestaan uit 8 spoorverbindingen die heel nauw met elkaar verweven zijn alsook uit diverse buslij-
nen om de gebieden te bedienen waar de treinverbindingen niet langskomen. De volgende spoorwegverbindingen moe-
ten de ruggengraat vormen van het GEN-netwerk : 

 Arenberg - Zottegem/Geraardsbergen 

 Nijvel – Louvain-La-Neuve-Université 

 Leuven/Nationale luchthaven-Braine-l’Alleud 

 Mechelen – Geraardsbergen 

 Aalst – Bockstael 

 Dendermonde – ’s Gravenbrakel 

 Halle – Vilvoorde 

 Aalst – Louvain-La-Neuve-Université 
 
Op een meerderheid van deze treinverbindingen wordt minstens een trein om het kwartier voorzien tijdens de piekuren.   
 
Om de spoorbediening ten oosten van Brussel te verbeteren wordt o.m. een tunnel gebouwd tussen Schaarbeek-
Josaphat en Schuman en wordt een verdubbeling van de spoorlijn Watermaal-Shuman-Josaphat voorzien (in april 2004 
zijn de werken begonnen). 
 
Op 5 lijnen wordt de spoorcapaciteit verdubbeld (van 2 naar 4 sporen) : Brussel–Halle (reeds gerealiseerd), Brussel 
Leuven (in uitvoering), Brussel-Ottignies (uit te voeren), Brussel-Nijvel (uit te voeren) en Brussel-Denderleeuw (uit te 
voeren). 
 
De Nationale luchthaven van Zaventem wordt beter bereikbaar gemaakt (diabolo) door de aansluiting van de luchthaven 
op de spoorlijn Brussel-Antwerpen (richting Mechelen) en de aansluiting van de luchthaven op de lijn Brussel-Luik (rich-
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ting Leuven). De realisatie van de zogenaamde “diabolo” moet echter los gezien worden van de investeringen in het 
kader van het GEN. Voor de financiering van het project wordt een PPS constructie opgezet. Het project moet gefinali-
seerd zijn in 2010. 
 
Er wordt voorzien in aangepast rollend materieel. De eerste nieuwe GEN-stellen zouden moeten rijden tegen 2008.  
Daarnaast komen er nieuwe stopplaatsen bij en worden diverse stations heringericht. Meer in het bijzonder zullen ook 
de parkinginfrastructuren geoptimaliseerd worden. 
 
Naast de spoorwegprojecten worden ook diverse initiatieven van de regionale vervoersmaatschappijen De Lijn (Vlaan-
deren), de TEC (Wallonië) en de MIVB (Brussel) gekaderd in de realisatie van het GEN. Voor De Lijn zitten deze initia-
tieven voornamelijk vervat in het zogenaamde Pegasusplan, de MIVB bundelde de projecten in het kader van het GEN 
in het toekomstplan 2020  en de TEC heeft in 2000 een programma met maatregelen uitgewerkt dat afgestemd is op het 
GEN.   
 
Er wordt gestreefd naar eenvormige tarieven voor trein, tram, metro en bus. Daarnaast werken de NMBS, De Lijn, de 
MIVB en de TEC samen om de multimodale verbindingen te optimaliseren. 
 

1.1.3 Stand van zaken en timing 

Op basis van de verkregen informatie tijdens de informatieve bijeenkomsten kon een (voorlopige) stand van zaken wor-
den opgemaakt. 
 
Voor wat het aanbod van het spoor betreft zijn momenteel de 3 grootste investeringspolen : 
 

1. Verdubbeling van 2 naar  4 sporen op een aantal verbindingen (Brussel-Nijvel, Brussel-Ottignies, Brussel-
Denderleeuw). De finalisering van deze projecten wordt voorzien tegen 2011-2012. 

2. Aanleg spoorwegtunnel in Brussel van het Shumanplein, onder de Europese wijk, tot aan het Josaphatpark, om 
de Noord-Zuidverbinding te ontlasten.  De werken zullen klaar zijn tegen 2010. 

3. Aankoop van aangepast rollend materieel voor het GEN.  De procedure is opgestart voor de aankoop van een 
eerste schijf van aangepaste treinstellen. Of het om treinstellen gaat die uitsluitend ingezet worden op het GEN-
netwerk of om treinen die ook kunnen/zullen ingezet worden buiten de GEN-zone (in het kader van een alge-
mene verruiming van het aanbod), is momenteel nog ter discussie. De voorziene levering van het rollend mate-
rieel dat sowieso op het GEN-net zal worden ingezet is 2008-2009.   

 
Een aantal projecten in het licht van het GEN zijn evenwel al gerealiseerd of naderen hun afwerking (Bocht van Nosse-
gem in 2005, Verdubbeling van het aantal sporen tussen Brussel en Leuven in 2006, …). Zowel op het vlak van de infra-
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structuur als m.b.t. het rollend materieel zit de voortgang van het GEN-project momenteel behoorlijk op schema, zoals 
voorzien in het investeringsplan van de NMBS.  
 
Als proef heeft de NMBS ook het Cityrail-project opgezet, waarbij gerenoveerd rollend materieel van een hogere kwaliteit 
wordt ingezet op een vijftal L- lijnen.  Het project heeft een stijgend aantal reizigers met zich meegebracht.   
 

1.1.4 Budget 

Over het GEN wordt al meer dan 10 jaar gediscussieerd. Een wezenlijke stap vooruit voor de realisatie van het GEN 
was de Ministerraad van 20 maart 2004 waar een duidelijke fasering tot 2010 werd vastgelegd en waar beslist werd om 
de eerste exploitatietekorten voor de eerste fase ten laste van de federale overheid te nemen, zodat de NMBS kon star-
ten met de aankoop van het noodzakelijke materiaal. De verdere ontplooiing van het GEN na 2010 zal gebeuren volgens 
de afspraken die daarover zijn vastgelegd in het  samenwerkingsakkoord van april 2003 tussen de federale overheid en 
de drie gewesten. De financiering van de GEN-projecten gebeurt via het GEN-fonds. De infrastructuurkosten werden 
begroot op 1,7 miljard Euro. 
 
Volgens het investeringsplan 2004–2007 van de NMBS investeert de NMBS voor deze periode 612 miljoen Euro. 
 
 

1.2 Gemeenschappelijke verklaring 

1.2.1 Realisatie van het GEN is positief en noodzakelijk 

De Raden vinden het positief dat na jarenlange discussies en vertragingen, met de uitvoering van het GEN-project 
(sinds 2004) effectief een aanvang is genomen en dat de stapsgewijze realisatie ervan stilaan op kruissnelheid komt. De 
raden kunnen zich aansluiten bij de projecten die in het GEN-plan zijn opgenomen. Ze zijn tevens verheugd om vast te 
stellen dat zowel op het vlak van de infrastructuur als m.b.t. het rollend materieel de voortgang van het GEN-project 
momenteel vrij goed op schema zit.   
 

1.2.2 Het GEN moet aanvullend en geïntegreerd zijn 

Het GEN moet voorzien in vlotte verbindingen van en naar de belangrijkste stadscentra die het aandoet als aanvulling 
op het bestaande vervoersnet. Meer in het bijzonder voor het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het GEN de verbin-
dingen tussen de stations en de haltes binnen het gewest en deze van het hinterland rendabeler maken. In die optiek 
moeten de interregionale en interne vervoersnetwerken volledig op elkaar aansluiten en een geïntegreerd geheel vor-
men. 
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Voor wat betreft de wegeninfrastructuur in de GEN-zone die de verschillende gewesten doorkruist, wordt aangedrongen 
op een coördinatie tussen de gewesten op het vlak van de inrichting van het wegennet, bijvoorbeeld in het kader van 
snelbusverbindingen. 
 

1.2.3 Voorziene middelen ook effectief en efficiënt aanwenden – de integrale uitvoering van 
het GEN moet verzekerd worden 

Er wordt sterk benadrukt dat de middelen die werden gereserveerd voor de realisatie van het GEN ook effectief worden 
aangewend om het GEN in zijn totaliteit (zoals het momenteel ter tafel ligt) te kunnen realiseren. Alle geplande infra-
structuurprojecten moeten onverminderd en integraal worden uitgevoerd. Het GEN kan immers maar succesvol zijn als 
het in zijn totaliteit wordt gerealiseerd. Alleen op die manier kunnen de beoogde doelstellingen worden bereikt. De Ra-
den rekenen erop dat de voorziene budgetten onveranderlijk en binnen de voorziene timing voor de realisatie van het 
GEN tot het einde van het project beschikbaar blijven, ook in de volgende legislatu(u)r(en). Er wordt gepleit voor een 
garantiemechanisme dat de uitvoering van het GEN 100% verzekert, met toewijzing van de infrastructuurkosten aan de 
budgettaire enveloppen van de betrokken gewesten.   
 

1.2.4 Timing respecteren 

De mobiliteitsproblematiek in en rond Brussel is van die aard dat de volledige realisatie van het GEN in geen geval mag 
worden vertraagd of uitgesteld. De Raden kunnen zich vinden in de vooropgestelde timing voor realisatie van de ver-
schillende deelprojecten van het GEN en de volledige realisatie ervan in 2012. Maar deze timing moet omwille van de 
ernst van de problematiek absoluut gerespecteerd worden. De planning moet met andere woorden strikt worden nage-
leefd, waarbij onder meer ook bouwvergunningen tijdig moeten worden afgeleverd.  
 

1.2.5 Effectief werk maken van tariefintegratie en de integratie van informatie 

Eén van de succesfactoren voor het GEN is de integratie van de tarieven van de verschillende modi die bij het GEN 
betrokken zijn. In het GEN spelen naast de NMBS ook de andere vervoersmaatschappijen immers een belangrijke rol. 
Samenwerking met De Lijn, de MIVB en de TEC is nodig om van het netwerk een succes te maken. Er wordt gestreefd 
naar één gemeenschappelijk vervoerbewijs,zodat in het Brusselse Gewest één kaartje volstaat voor trein, tram, bus en 
metro. Maar tot nu toe werd er nog maar weinig vooruitgang geboekt op dit vlak.  De Raden stellen echter vast dat de 
vervoersmaatschappijen en de regio’s nu op een constructieve manier rond de tafel zitten om deze problematiek aan te 
pakken en effectief werk te maken van de tariefintegratie. De drie raden dringen aan op een spoedig afronden van deze 
gesprekken en vragen dat er van bij  de start van het GEN-project met één gezamenlijk tarief zal worden gewerkt. 
 
Naast de integratie van de tarieven is ook de integratie van de informatie van belang voor het succes van het GEN. In 
een intermodaal netwerk, met verschillende vervoersmaatschappijen moet naast een maximale afstemming van infra-
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structuur en dienstregelingen evenzeer gestreefd worden naar een maximale afstemming van de informatie hierover. 
Duidelijke en op elkaar afgestemde informatie ten aanzien van de reiziger is één van de belangrijke voorwaarden voor 
het welslagen van het GEN-project. Daarom is één gezamenlijke informatiestrategie noodzakelijk. 
 

1.2.6 Duidelijkheid over de exploitatie 

Het GEN-project impliceert een nauwe samenwerking tussen de drie gewesten en de federale overheid, maar ook met 
de 4 beheerders van het gemeenschappelijk vervoer. In totaal gaat het om 8 partners. Duidelijkheid over de verdere 
onderlinge samenwerking, de algemene en de technische coördinatie (en met name ook over de concrete werking van 
de in de samenwerkingsovereenkomst van 4 april 2004 voorgestelde organen1) en over de verdere exploitatie en de 
financiering ervan is dan ook absoluut noodzakelijk. 
 

1.2.7 Flankerende maatregelen noodzakelijk 

Naast de realisatie van de basisinfrastructuur (de spoorlijnen en bus/tramlijnen) voor het GEN zal het succes ervan ook 
afhankelijk zijn van compatibele maatregelen die worden genomen op andere niveaus (bijv. op het vlak van parkeerbe-
leid, pendelparkings, mobiliteitsmanagement, ruimtelijke ordening en vestigingsbeleid). 
 
Omwille van de mogelijke impact van het GEN op sociaal-economisch vlak zal een duidelijk vestigingsbeleid binnen de 
GEN-zone noodzakelijk zijn. Onder meer voor het verzekeren van de diversiteit tussen woonzones en economische 
zones. 
 
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de herinrichting van de parkingfaciliteiten aan de haltes van het GEN. 
De parkings moeten volledig beveiligd worden en moeten ook voldoende plaatsen voor fietsen en andere tweewielers 
bieden. 
 
Volgens de raden is er daarnaast nood aan maatregelen die het gebruik van het GEN stimuleren. Hierbij wordt onder 
meer gedacht aan vervoerplannen voor bedrijven en overheid. De uitvoering van dergelijke maatregelen moet het inter-
modaal personenvervoer aantrekkelijker en gemakkelijker maken. 
 
Via het ruimtelijk beleid moet in elk geval prioritair gezorgd worden voor een optimale bereikbaarheid van tewerkstel-
lingslocaties.    
 

                                                 
1 ECMM (Executief Comité van de Ministers van Mobiliteit, de Stuurgroep en de Operationele Groep 
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Tegelijk blijven een aantal pertinente vragen echter nog onbeantwoord, onder meer met betrekking tot de impact van het 
GEN op de ruimtelijke ordening, op de huisvesting in Brussel, op de mobiliteit en op de economie. De Raden dringen er 
op aan om zo spoedig mogelijk de nodige informatie hierover ter beschikking te stellen.  
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