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1.  Toel icht ing bi j  de adviesvraag 

De heer Gilbert Bossuyt, Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie heeft 
de SERV op 23 juli 2003 om advies gevraagd over een voorontwerpdecreet waarmee instem-
ming wordt verleend aan een overeenkomst die de Vlaamse regering op 4 april 2003 heeft 
ondertekend samen met de federale regering en de overige gewestregeringen. De overeen-
komst bevat een raamakkoord over een programma ter verwezenlijking van het Gewestelijk 
Expresnet in, naar en rond Brussel (GEN). Het voorontwerpdecreet bevat uitsluitend de in-
stemming met de overeenkomst. De memorie van toelichting geeft een bondig overzicht van 
de historiek van deze overeenkomst, die onder meer ook in het verlengde ligt van het samen-
werkingsakkoord dat de verschillende regeringen op 11 oktober 2001 hebben afgesloten over 
het meerjarig investeringsprogramma 2001 – 2012 van de NMBS. Op 7 november 2001 heeft 
de SERV – in aansluiting met een eerder uitgebracht advies over het investeringsprogramma 
zelf – daarover een advies uitgebracht. 
 
De eigenlijke overeenkomst over het GEN werd reeds ondertekend door de regeringen op 4 
april 2003 maar kan blijkens een beslissing van het uitgebreid bureau van het Vlaams parle-
ment maar uitwerking krijgen na goedkeuring ervan in het Vlaams parlement (en overigens 
ook in de andere parlementen). De overeenkomst kan worden beschouwd als een raamak-
koord, waarin de algemene engagementen van de verschillende overheden worden aangege-
ven en een algemene afbakening van de GEN – zone wordt vastgelegd. Voorts regelt de 
overeenkomst de opdrachten en de werking van de samenwerkingsorganen, de wijze waarop 
de mobiliteitsvraag zal worden geanalyseerd en omgezet in het aanbod, de algemene princi-
pes voor samenwerking op het vlak van marketing en informatieverstrekking en voor de finan-
ciering van het programma. Voor de financiering en het beheer geldt het principe dat elke 
overheid verantwoordelijk is voor wat expliciet tot zijn bevoegdheid behoort. Van het GEN – 
aanbod maken zowel de spoorverbindingen als de buslijnen integraal deel uit. 
Essentieel in het akkoord is de rol van de op te richten “stuurgroep” die een “indicatief meerja-
renprogramma en een jaarlijks programma” moet opmaken. Het zogenaamde “Executief Comi-
té van de ministers van mobiliteit” (ECMM) keurt het programma goed. Binnen de twee jaar na 
de inwerkingtreding van de overeenkomst moet de stuurgroep een objectieve behoefteanalyse 
voorleggen.  Die analyse zal de basis worden van de aanpassing en de evolutie van het zoge-
naamde “referentie -spooraanbod” dat volgens de overeenkomst tegen 2012 moet gereali-
seerd zijn. Dat “referentie –spooraanbod” maakt via een bijlage integraal deel uit van de over-
eenkomst en definieert negen radiale spoorverbindingen (lopen allemaal via Brussel) en twee 
transversale spoorverbindingen die het voorwerp van studie en evaluatie moeten uitmaken. 
Tevens wordt aangegeven wat de minimale bedieningsamplitude en frequentie moet zijn op 
het aangehouden spooraanbod. De overeenkomst bevat ook een algemene aanduiding van de 
begeleidende maatregelen die verschillende overheden zullen nemen om het succes van het 
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GEN te verzekeren. Tenslotte worden er hoe dan ook al enkele “prioritaire acties” bepaald die 
hun beslag moeten krijgen tegen eind 2005, met name de realisatie van het voorziene GEN – 
aanbod op twee radiale spoorverbindingen (respectievelijk R4b en R6, voor de eerste verbin-
ding via een voorlopige oplossing in afwachting van de beschikbaarheid van de spoortunnel 
onder Schaarbeek Josaphat), opwaardering en optimale versterking van capaciteit en frequen-
tie op de radiale lijnen R2 en modernisering van het rollend materieel1. Voor de modernisering 
van het rollend materieel zijn afspraken gemaakt over de procedures en de timing. 
 

                                                           
1  R4b Geraardsbergen – Edingen – Halle – Schaarbeek Josaphat – Vilvoorde – Weerde – Mechelen, R6 Braine 

le Comte – Halle – Brussel Zuid – Brussel Noord – Dendermonde, Villers La Ville/Louvain la Neuve – Ottignies 
– Brussel Luxemburg – Brussel Noord – Brussel Zuid – Nivelles. 
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2.  Kracht l i jnen van het  advies 

De realisatie van een Gewestelijk Expresnet Brussel is een project van hoge prioriteit. Verder 
uitstel van dit project is niet langer te verantwoorden. Het is dan ook een goede zaak dat de 
federale regering en de gewestregeringen een overeenkomst hebben afgesloten die het kader 
moet bieden voor de aanpak van dit project.  
De SERV brengt dan ook een positief advies uit over het voorgelegde voorontwerp van de-
creet met het oog op de bekrachtiging van deze overeenkomst. 
 
Het is belangrijk dat deze overeenkomst snel in werking kan treden, maar het moet duidelijk 
zijn dat hiermee een succesvolle aanpak nog niet volledig gegarandeerd is. Als het over sa-
menwerking gaat hebben de verschillende overheden en de respectievelijke vervoermaat-
schappijen nog te veel pleinvrees. Er worden overlegstructuren en samenwerkingsverbanden 
opgezet, maar de stap om voor het GEN – project een duidelijk herkenbare operationele 
maatschappij op te zetten blijft achterwege. Het is de overtuiging van de SERV dat zonder die 
stap geen succesvol Gewestelijk Expresnet mogelijk is. De sociale partners rekenen er dan 
ook op dat de aanzetten die nu in deze overeenkomst aanwezig zijn om die stap te zetten ook 
effectief op korte termijn in de praktijk zullen omgezet worden.  
Bovendien verwachten de sociale partners dat de politieke verantwoordelijken ook snel duide-
lijkheid verschaffen over de financiering van essentiële onderdelen van het project. Zonder 
klare financieringsafspraken is de uitvoering van het project onzeker. Een verder verschuiven 
van de timing brengt de doelstellingen van het project in het gedrang. 
 
De SERV rekent er ook op dat de Vlaamse regering bij de concrete uitvoering van het project 
op de afspraken over de “objectieve behoefteanalyse” nauwlettend zal toezien. Het is ook 
nodig dat de Vlaamse regering er voor zorgt dat bij de concrete uitwerking rekening gehouden 
wordt met de inzichten die in Vlaams-Brabant over het “Brabant-Brussel-net” zijn ontwikkeld.  
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3.  Belangri jkste e lementen bi j  de beoordel ing van 
de overeenkomst 

3 . 1 .  D e z e  o v e r e e n k o ms t  d e  b a s i s  v o o r  e e n  e f f e c t i e v e  v o o r t -
g a n g  v a n  h e t  p r o j e c t ?  

Het GEN – project sleept al jaren aan en afgezien van veel studiewerk is er in de praktijk nog 
niets van gerealiseerd. De mobiliteitsproblemen in, naar en rond Brussel zijn evenwel van die 
aard dat dringend de nodige krachtdadige stappen moeten gezet worden. Dat de verschillende 
regeringen uiteindelijk daarover dan toch een akkoord hebben afgesloten kan alleen maar 
worden toegejuicht. Er kan gehoopt worden dat eindelijk het kader gecreëerd is om over de 
grenzen van de verschillende bevoegdheden heen effectief werk te maken van dit plan. De 
discussies die aan het afsluiten van deze overeenkomst voorafgingen zijn evenwel een aan-
duiding dat ook deze overeenkomst nog altijd precair is.  
 
Er zijn een drietal aspecten die de effectieve uitvoering van het plan blijven hypothekeren.  
 
Ten eerste moet vastgesteld worden dat de verschillende regeringen en de vervoermaat-
schappijen in deze overeenkomst zich uiteindelijk niet verder engageren dan samenwerking en 
overleg. Daarmee is een succesvolle exploitatie niet verzekerd. Er is behoefte aan één opera-
tionele eenheid die een voor de gebruiker duidelijk herkenbaar product zal aanbieden . De 
overeenkomst bevat daartoe wel enige aanzetten (artikel 15 en 23 – 24), maar het blijft nog te 
veel steken in intenties. De verschillende partijen in dit project moeten wat dat betreft hun 
pleinvrees overwinnen en er voor zorgen dat binnen afzienbare tijd daartoe een concrete stap 
gezet wordt. 
Ten tweede zijn er nog altijd onvoldoende garanties over de financiering van het essentiële 
spoorwegluik in het gehele plan. Er is dan wel in de overeenkomst bepaald dat elke overheid 
financiële verantwoordelijkheid draagt naar gelang van de concrete bevoegdheden die bij de 
uitvoering van het plan aan de orde zijn. En de nieuwe federale regering heeft in haar regeer-
akkoord toegezegd om “de middelen in het GEN-fonds vrij te maken volgens een door de 
NMBS voorgesteld timing met als doel het GEN op korte termijn operationeel te maken”. Het is 
wachten op de concrete uitwerking daarvan om van een echte doorbraak te spreken. Het is 
overigens de vraag in welke mate de “voorstellen die de NMBS inzake timing” zal uitwerken 
passen binnen de procedures die in de voorliggende overeenkomst zijn opgenomen.  
 
Ten derde blijft de timing van het project onzeker. De oorspronkelijke optie om tegen 2010 het 
project volledig af te werken is in de overeenkomst al verlegd naar 2012. In het licht van het 
nieuwe federale regeerakkoord wordt de verschuiving van het investeringsplan van de NMBS 
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met twee jaar niet uitgesloten. Het verder in de tijd opschuiven van de afwerking van het pro-
ject doet fundamenteel afbreuk aan de oorspronkelijke doelstellingen van het concept. 
 

3 . 2 .  D e  g e p l a n d e  o b j e c t i e v e  b e h o e f t e a n a l y s e  v a n  e s s e n t ie e l  
b e l a n g  

In de aanloop naar deze overeenkomst is ook opnieuw gebleken dat de opmaak en de priori-
teitenstelling voor het GEN – project in communautaire afwegingen is terechtgekomen. De 
uitvoering van essentiële onderdelen van het plan ongeacht de regionale lokalisatie ervan mag 
niet het voorwerp uitmaken van de zoveelste regionale budgettaire evenwichtsoefening. Daar-
om vinden de sociale partners de opmaak van de hierboven reeds genoemde “objectieve ana-
lyse van de verplaatsingbehoeften” van groot belang. Ze rekenen er dan ook op dat deze ana-
lyse op een degelijke manier wordt uitgevoerd en ook effectief wordt toegepast. In dat verband 
stellen zij de vraag naar de basis waarop de nu reeds in de overeenkomst afgesproken priori-
teiten (artikel 30 en 31 van de overeenkomst) zijn vastgelegd. Dat geldt in het bijzonder voor 
de bepalingen die in artikel 31 over de “toekomstige radiale lijnen van R2” zijn opgenomen. De 
overeenkomst bevat daarover geen enkele informatie, laat staan motivering om deze prioriteit 
aan te houden. 
 

3 . 3 .  A f s t e m m i n g  t u s s e n  h e t  G E N - p r o j e c t  e n  h e t  V l a a m s  m o -
b i l i t e i t s b e l e i d  

Met deze overeenkomst engageert de Vlaamse overheid zich om mee te werken aan een 
mobiliteitsplan dat in hoofdzaak geconcipieerd is vanuit de behoeften van het Brussels Hoofd-
stedelijk gewest. Die behoeften zijn reëel en worden ook vanuit Vlaanderen ten volle erkend. 
De oplossing van de mobiliteitsproblemen in en naar Brussel is ook voor Vlaanderen een es-
sentiële zorg. Het concept dat aan de basis ligt van dit project blijkt echter te weinig rekening 
te houden met de feitelijke ruimtelijke ontwikkeling van Vlaams-Brabant. Een netwerk dat lou-
ter op Brussel is gericht is niet het meest aangewezen antwoord op de regionale mobiliteits-
problemen. De SERV vraagt dan ook de nodige aandacht voor het concept dat de provincie 
Vlaams-Brabant als het “Brabant-Brussel-net” heeft ontwikkeld. 
In aansluiting met de goedkeuring van deze overeenkomst is het wenselijk dat de Vlaamse 
regering op korte termijn aangeeft hoe bij de uitvoering van het GEN-project met de inzichten 
en de voorstellen van dit alternatieve netwerk zal rekening worden gehouden. 
 
 


