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1. Ter inleiding 
 
In het regeerakkoord van juni 1999 werd de realisatie van een geïntegreerd 
mobiliteitsplan voor Vlaanderen vooropgesteld.  Dit plan moet de basis vormen om 
op duurzame wijze de mobiliteit te beheersen, de milieuhinder tegen te gaan en de 
bereikbaarheid en de leefbaarheid van steden en dorpen te garanderen.  In juni 
2001 werd door de Vlaamse administratie het ontwerp “Mobiliteitsplan Vlaanderen” 
gepresenteerd.  Ondertussen is het ontwerp Mobiliteitsplan voor bespreking 
voorgelegd aan het Vlaams parlement (de besprekingen zijn aan de gang in de 
Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie).  Initieel is het de 
bedoeling dat na die parlementaire behandeling de Vlaamse regering zich 
uitspreekt over het plan en dat ook advies gevraagd wordt aan de SERV.  Dat blijkt 
in elk geval uit de toelichting bij het plan.  Echter, de precieze procedure en de 
timing ervan zijn momenteel nog niet gekend en een officiële adviesvraag is nog 
niet gesteld aan de SERV. 
 
Gelet op het uitzonderlijk belang van de mobiliteitsproblematiek en van het 
Mobiliteitsplan heeft de SERV gemeend om vooruitlopend op de latere formele 
adviesvraag het ontwerp Mobiliteitsplan al te bespreken.  De resultaten van die 
eerste besprekingen hebben geleid tot deze “eerste overwegingen en voorstellen”.  
Bij deze bespreking heeft de SERV ook gebruik gemaakt van overwegingen en 
voorstellen die op zijn verzoek werden overgemaakt door de sectorale commissie 
“goederenvervoer” en door de Vlaamse havencommissie (VHC).  De bedenkingen 
over en voorstellen bij het mobiliteitsplan uitgaande van deze commissies zijn in 
bijlage bij deze aanbeveling opgenomen.  Beide commissies hebben zich als 
dusdanig niet uitgesproken over de inhoud van deze aanbeveling. 
 
De SERV mikt hiermee op een constructieve bijdrage in de opmaak van het 
eigenlijke beleidsplan.  Het spreekt vanzelf dat daarmee geen definitief oordeel is 
uitgesproken over de uiteindelijke beleidskeuzes en prioriteiten die de regering in 
dat plan zal vastleggen.   
 
De opbouw van deze aanbeveling is als volgt. 
 
In eerste instantie formuleert de SERV een aantal bedenkingen over de 
draagwijdte van het door de administratie voorgelegde “ontwerp mobiliteitsplan”.  
Deze bedenkingen worden afgesloten met een visie van de raad op wat uiteindelijk 
het eigenlijke mobiliteitsplan van de regering zou moeten worden (punt 3).   
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Ten tweede geeft de SERV aan op welke domeinen het voorgelegde “ontwerp 
mobiliteitsplan” te kort schiet in de analyse en de probleemstelling.  Dit wordt 
afgesloten met voorstellen van de raad om bij het verdere proces bijsturingen en 
aanvullende analyses door te voeren.  Een aantal daarvan zijn van die aard dat 
zonder deze bijsturingen het mobiliteitsplan voor de raad niet aanvaardbaar is 
(punt 4). 
Ten derde bespreekt de SERV de verschillende onderdelen van het “ontwerp 
mobiliteitsplan” (punt 5).  Daarbij komen in het bijzonder volgende onderdelen aan 
bod:  
 

a) de algemene visie van waaruit het mobiliteitsplan vertrekt en waarmee de 
mobiliteitsproblematiek benaderd wordt; 

 
b) de ambities van het mobiliteitsplan voor de verschillende doelstellingen; 

 
c) de maatregelen die voorgesteld worden; 

 
d) en tenslotte de financiële onderbouwing en de analyse van economische 

en sociale effecten die kunnen verwacht worden van dit plan. 
 
Deze verschillende onderdelen bevatten telkens een korte samenvatting van wat 
het “ontwerp mobiliteitsplan” voorstelt en worden aangevuld met bedenkingen en 
concrete aanbevelingen van de SERV. 
 
In punt 2 van deze aanbeveling zijn de belangrijkste bedenkingen en 
aanbevelingen samengevat. 
 
 

2. Samenvatting – conclusies en aanbevelingen 
 
Met het voorgelegde “ontwerp mobiliteitsplan” heeft de administratie een 
belangrijke aanzet gegeven voor een geïntegreerde mobiliteitsaanpak.  De 
ambities voor het toekomstig mobiliteitsbeleid worden hoog gesteld.   
De SERV verheugt zich daarover.  Een geïntegreerde benadering van de 
mobiliteitsproblematiek is reeds in het verleden verschillende malen bepleit.  En 
het beleid legt terecht de lat hoog wat de ambities betreft.   
 
De omvang en de onevenwichtige uitwerking van de verschillende onderdelen 
maakt het echter bijzonder moeilijk om op basis van dit werkstuk een beeld te 
vormen van wat het uiteindelijke mobiliteitsbeleid van de Vlaamse regering zal zijn.  
Daarom moet dit document worden omgezet in een “eigenlijk mobiliteitsplan 
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Vlaanderen” dat de regering (vergezeld van de nodige adviezen) aan het 
parlement ter goedkeuring voorlegt.  Het voorgenomen richtinggevend karakter 
van dit mobiliteitsplan mag er echter niet toe leiden dat de essentiële 
doelstellingen, maatregelen en indicatoren niet zouden doorwerken in het concrete 
beleid.  De neerlegging van dit formele mobiliteitsplan moet bovendien aangevuld 
worden met een initiatief om de procedure voor het mobiliteitsplan Vlaanderen 
(zowel de opmaak ervan als de besluitvorming erover) voor de toekomst decretaal 
te regelen. 
 
Het zal bovendien niet voldoende zijn het nu voorgelegde werkstuk gewoon om te 
zetten in een mobiliteitsplan.  Daarvoor vertoont het te veel hiaten.  Op een aantal 
vlakken zal het mobiliteitsplan dan ook serieuze bijsturing vergen. 
 
De SERV heeft er ten eerste moeite mee dat het gehele mobiliteitsplan zou 
worden opgehangen aan ramingen over de verkeer- en vervoersontwikkeling van 
een “duurzaam scenario” die hoogst onzeker zijn.  De verwachting dat een aantal 
doelstellingen zullen verwezenlijkt worden omdat het “duurzame scenario” dat 
aangeeft is erg twijfelachtig.  Het mobiliteitsplan moet integendeel worden 
toegespitst op de maatregelen die effectief zullen genomen worden en op de 
inschatting van de effecten deze maatregelen zullen hebben op de evolutie van de 
mobiliteit.  Duurzaamheid realiseren is geen kwestie van zeer hypothetische (en is 
sommige gevallen discutabele) ramingen, maar van coherente en goed 
uitgewerkte maatregelen. 
 
De SERV kan zich ook moeilijk verzoenen met een mobiliteitsplan dat zo weinig 
aandacht besteedt aan de positie van Vlaanderen in de internationale logistieke 
diensten en dito vervoersstromen.  Het is voorts ondenkbaar dat een 
mobiliteitsplan wordt opgemaakt zonder dat op een uitdrukkelijke wijze de 
wederzijdse impact van de havenontwikkeling op de mobiliteit wordt aangepakt.  
En in het algemeen is het onaanvaardbaar dat voor het goederenvervoer de 
prognoses bijzonder zwak zijn onderbouwd.  Het mobiliteitsplan zal dan ook op 
basis van aangepaste prognoses voor het goederenvervoer moeten bijgestuurd 
worden. 
 
Verder is het niet te verantwoorden dat het mobiliteitsplan geen klare visie zou 
geven op de aanpak die Vlaanderen zal volgen t.a.v. de inzet van 
prijsmechanismen en heffingen in het bijzonder.  De ambivalentie op dat vlak 
tussen het mobiliteitsplan en uiteenlopende verklaringen van het beleid is niet te 
verantwoorden.  Minstens zal Vlaanderen op relatief korte termijn moeten 
uitmaken hoe op een aantal internationale ontwikkelingen zal gereageerd worden.   
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Tenslotte rekent de SERV er op dat in het definitieve mobiliteitsplan op een meer 
systematische wijze een raming wordt gemaakt van de extra financiële middelen 
die moeten gegenereerd worden om de voorgenomen maatregelen in de 
planperiode uit te voeren.  De zwakke financiële onderbouwing van het plan is een 
ernstig probleem.  Overigens heeft de SERV met enige verbazing kennis genomen 
van de raming dat 75 % van de extra uitvoeringskosten van het Vlaamse 
mobiliteitsplan zouden moeten gedragen worden door het federale niveau.  Als die 
raming bevestigd wordt dan is er voor het Vlaams mobiliteitsbeleid een groot 
probleem.  Dat zou betekenen dat -gegeven de huidige constitutionele situatie - 
het Vlaamse mobiliteitsbeleid vooral gestalte moet krijgen op federaal niveau, 
althans in budgettaire termen.  Dat maakt het voorgenomen beleid hoogst 
onzeker.  Een meer fundamentele discussie is dan ook onvermijdelijk. 
 
De SERV kan zich wel vinden in de ambities van het mobiliteitsplan.  Alleen gaan 
ze op een aantal domeinen niet ver genoeg, zijn ze soms te vrijblijvend en wordt al 
te gemakkelijk verondersteld dat zij in de praktijk ook zullen gerealiseerd worden 
als de mobiliteitsontwikkeling zich zou plooien naar het streefbeeld dat het 
“duurzame scenario” vooropstelt.  Dat is allerminst het geval, in het bijzonder 
omdat de band tussen dit “duurzame scenario” en de effectief voorgenomen 
maatregelen erg onduidelijk is en dat nog afgezien van de effectieve haalbaarheid 
van veel van de voorgestelde maatregelen. 
 
Voor de SERV is een efficiënte en goed functionerende mobiliteit in Vlaanderen 
die een optimale bereikbaarheid zowel voor personen- als goederenvervoer 
garandeert van uitzonderlijk belang.  De sociaal-economische kost van een slecht 
functionerend mobiliteitssysteem is voor de Vlaamse regio hoog.  In het licht van 
de doelstellingen uit het “Pakt van Vilvoorde” moet het mobiliteitsplan dan ook niet 
alleen een vrijwaring van de huidige bereikbaarheid garanderen, maar mikken op 
een versterking ervan voor alle vervoerwijzen.   
Uiteraard moet de mobiliteit in de toekomst uitgesproken veiliger, meer 
verzoenbaar zijn met de eisen inzake verkeersleefbaarheid en bijdragen tot het 
verminderen van milieu- en natuurschade.  Tevens moet het mobiliteitsbeleid 
bijdragen tot een volwaardige maatschappelijke en economische participatie van 
alle burgers, ongeacht de individuele mobiliteitsmogelijkheden waarover ze 
beschikken.   
En aan de prioritaire eis om de bereikbaarheid in de komende jaren te versterken 
koppelt de SERV de noodzaak om op het vlak van verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid uitdrukkelijk serieuze vooruitgang te boeken.  Een 
inhaalbeweging op het vlak van verkeersveiligheid is dan ook absoluut 
noodzakelijk. 
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Over de concrete maatregelen valt in deze fase geen definitieve uitspraak te doen.  
Ze zijn in veel gevallen te vaag, niet of weinig getoetst op hun effecten en 
onvoldoende financieel onderbouwd.  De SERV pleit er voor dat de 257 
voorgestelde maatregelen worden uitgewerkt in een beperkt aantal 
“beleidspakketten” waarvan de financiële behoeften redelijk kunnen geraamd 
worden, een realistisch tijdschema beschikbaar is en waarvoor wordt aangegeven 
wat de effecten zijn op mobiliteit en op welvaart en welzijn.  Het is bovendien nodig 
de draagwijdte van de maatregelen klaar en duidelijk te stellen.  Vage hypothesen 
over de effectieve draagwijdte van bijv. de stijging van de variabele kosten van het 
autoverkeer zijn in een dergelijke aanpak niet meer aanvaardbaar. 
 
Waar in het plan al te gemakkelijk wordt gerekend op een realisatie van de 
doelstellingen bij het zogenaamde “duurzame scenario” pleit de SERV voor klare 
afspraken over de concrete aanpak indien in de loop van de planperiode blijkt dat 
de realisatie van de doelstellingen duidelijk achterop blijft.  Dat zal voor de 
uiteenlopende doelstellingen nodig zijn.  In het bijzonder stelt de SERV voor dat de 
bereikbaarheidsdoelstellingen worden bepaald via duidelijke indicatoren die 
toelaten de evolutie op de voet te volgen.  Voor het hoofdwegennet en voor de 
verschillende niveaus van openbaar vervoeraanbod is de bepaling van een 
minimale gemiddelde snelheid een aangewezen indicator.  Systematische 
opvolging van de effectieve gemiddelde snelheid moet de basis vormen van een 
concrete en doelgerichte aanpak van bereikbaarheidsproblemen.  
 
Tenslotte erkent de SERV de betrokkenheid van het bedrijfsleven en van de 
sociale partners in het algemeen in de realisatie van de mobiliteitsdoelstellingen.  
De sociale partners engageren zich dan ook om daaraan ten volle mee te werken.  
Overigens zijn op diverse vlakken al initiatieven genomen.  Er zijn de initiatieven 
op het vlak van bedrijfsvervoerplannen, flexibiliteit in het vrachtvervoer en de 
bijdrage in het kader van een veiligheidsbeleid in het vrachtvervoer.  Voorts valt te 
verwijzen naar afspraken die reeds werden gemaakt in het kader van cao’s (met 
onder meer de invoering van derde betalers regelingen voor het woon–
werkverkeer in het openbaar vervoer).  In dat verband dringt de SERV er nog eens 
op aan dat niet alleen deze initiatieven door de Vlaamse overheid zouden worden 
ondersteund, maar dat in ieder geval op korte termijn overleg vanuit de Vlaamse 
regering op gang komt over de aanbevelingen die reeds door de sociale partners 
werden gedaan.   
In het bijzonder verwijst de SERV naar de aanbevelingen van de sectorale 
commissie goederenvervoer over de veiligheidsproblematiek (mede 
onderschreven door de SERV). 
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3. Het “ontwerp mobiliteitsplan” een opstap naar het eigenlijke 
mobiliteitsplan Vlaanderen  
 

3.1 Voorstellen van het “ontwerp mobiliteitsplan” en van het beleid 
 
Sedert de Vlaamse gemeenschap een ruime bevoegdheid heeft over het 
mobiliteitsbeleid is het niet de eerste maal dat een mobiliteitsplan, vervoerplan of 
infrastructuurplan wordt opgemaakt.  Begin van de jaren ’90 werd in opdracht van 
de toenmalige minister van openbare werken en vervoer een eerste “verkeer- en 
vervoerplan” ontworpen.  In de loop van 1994 werd door de minister bevoegd voor 
openbare werken een “prioritair infrastructuurplan” uitgewerkt en in dezelfde 
periode werd het vroeger ontworpen “verkeer- en vervoerplan” een eerste maal 
geactualiseerd.  Nu heeft de administratie in opdracht van de huidige minister een 
mobiliteitsplan uitgewerkt.   
 
Een dergelijk plan werpt echter slechts vruchten af als dat ook effectief doorwerkt 
in het beleid, zowel in de tijd als in de verschillende beleidsdomeinen en 
bestuursniveaus.  Het mobiliteitsplan uitgaande van de administratie erkent dat 
overigens.  Om te vermijden dat het plan “dode letter blijft” wordt de opmaak van 
een “operationeel plan” aangekondigd, alsook de uitwerking van een 
“beleidsmonitoringssysteem”.  Er wordt bovendien verwezen naar de voor deze 
legislatuur geldende beleidsnota “mobiliteit en openbare werken”.   
In het kader van een “info- en overlegronde met vertegenwoordigers van de 
sociale partners” hebben zowel de vertegenwoordigers van het kabinet als van de 
administratie een concept van beleidsaanpak voorgesteld.  Het voorgenomen 
concept zou bestaan uit drie componenten: 
 

a) een globaal mobiliteitsplan waarin de doelstellingen en de te volgen 
strategie worden uitgetekend op een termijn van 10 jaar.  Dit plan zou een 
richtinggevend karakter hebben; 

 
b) een concrete uitwerking en bepaling van beleidsprioriteiten binnen een 

termijn van 5 jaar samenvallend met de legislatuur van de Vlaamse 
regering en concreet uitgewerkt in de beleidsnota van de bevoegde 
minister; 

 
c) uitvoeringsprogramma’s met de looptijd van 1 jaar, geconcretiseerd in de 

jaarlijkse begrotingen en uitgewerkt in het kader van de jaarlijkse opvolging 
van de beleidsnota (via de beleidsbrieven). 
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Een duidelijke indicatie over de effectieve toepassing van dit concept is er nog 
niet. 
 

3.2 Bedenkingen bij deze voorstellen 
 
Diverse malen heeft de SERV reeds in het verleden de nadruk gelegd op het grote 
belang van een geïntegreerde, domeinoverschrijdende meerjarige aanpak van het 
mobiliteitsprobleem1.  Het nu voorgelegde “ontwerp mobiliteitsplan” en de 
voorstellen voor een concept van aanpak van het mobiliteitsbeleid spelen daarop 
in.   
 
Maar, deze intenties gaan niet veel verder dan wat in het verleden is 
aangekondigd en ze bieden dan ook te weinig garanties voor een efficiënt 
beleidsproces.  Het is aangewezen dit beleidsproces te stroomlijnen en een 
duurzaam karakter te geven. 
 
Er is ten eerste behoefte aan een duidelijk beleidskader, waarin de fundamentele 
keuzes die het mobiliteitsbeleid voor het komend decennium zullen bepalen door 
de regering worden vastgelegd.   
Het mobiliteitsplan met tijdsperspectief van 10 jaar kan die rol vervullen.  Er 
moeten echter een aantal voorwaarden vervuld worden. 
 
Ten eerste mag het voorgenomen “richtinggevend karakter” van dit mobiliteitsplan 
geen vrijgeleide zijn voor louter vrijblijvende opties.  De ombuiging van het 
bestaande mobiliteitsbeleid is onvermijdelijk een zaak van lange adem en staat of 
valt dan ook met continuïteit in het gevoerde beleid.  In een dergelijk plan wordt de 
hoofdrichting bepaald die het mobiliteitsbeleid op lange termijn zal uitgaan.  
Bovendien is in een dergelijk plan de afstemming van het mobiliteitsbeleid op het 
algemeen lange termijnbeleid van de Vlaamse gemeenschap aan de orde.  Voor 
de sociale partners is afstemming in het bijzonder op de doelstellingen uit het “pakt 
van Vilvoorde” van belang2.  De essentiële doelstellingen die op basis daarvan in 
het mobiliteitsplan worden opgenomen moeten zodanig bindend zijn dat zij ook 
effectief doorwerken in het beleid van de Vlaamse overheid en waar nodig in het 
beleid van de lokale en provinciale overheden.  Hetzelfde geldt voor essentiële 
indicatoren en eventuele ruimtelijke reserveringen die in het kader van deze 
doelstellingen worden vooropgezet.  Op die manier wordt niet alleen de 
draagwijdte van het beleid versterkt.  De samenleving in het algemeen en het 
bedrijfsleven in het bijzonder kunnen in dat geval ook rekenen op een continuïteit 
en daarop anticiperen.  Het ligt dan ook voor de hand dat deze essentiële 

                                                 
1  In het bijzonder wordt verwezen naar de aanbeveling over het mobiliteitsbeleid van 1997. 
2  Er wordt in het bijzonder verwezen naar de doelstellingen 19 en 20 uit de “21 doelstellingen voor de 

21° eeuw”. 
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onderdelen het voorwerp uitmaken van een uitgebreide en goed georganiseerde 
advies– en raadplegingprocedure en omwille van het belang ervan formeel 
goedgekeurd worden door het Vlaamse parlement.  In principe moeten deze 
essentiële onderdelen dan gedurende 10 jaar van kracht blijven.  Bijsturing moet 
niet uitgesloten worden, maar omwille van de draagwijdte van de hier bedoelde 
essentiële onderdelen het voorwerp uitmaken van een expliciete formele 
besluitvorming. 
Ten tweede moet de opmaak, opvolging en evaluatie van het mobiliteitsplan stevig 
verankerd worden.  De procedure om de opmaak van het plan op te starten moet 
op voorhand duidelijk vastgelegd worden als een opdracht van de administratie.  
Het is uiteraard aan de regering om binnen vooraf bepaalde procedures en 
termijnen een ontwerp mobiliteitsplan aan het parlement voor te leggen.  Het is 
aangewezen deze procedure decretaal te verankeren.  De termijn van 10 jaar kan 
worden aangehouden.  In de praktijk zal het nu vast te leggen mobiliteitsplan de 
periode 2002-2010 dekken.  In de tweede helft van het decennium zou de 
administratie dan de voorbereiding van een nieuw mobiliteitsplan (2011-2020) 
moeten aanvatten.  De regering legt binnen vooraf bepaalde termijnen en na 
afronding van de vereiste adviesprocedures het mobiliteitsplan ter goedkeuring 
voor aan het parlement.   
 
Het ligt voor de hand dat de eigenlijke beleidsprioriteiten en de daaraan 
gekoppelde inzet van middelen het voorwerp zullen uitmaken van een 
regeerprogramma.  De algemene beleidskeuzes uit het mobiliteitsplan zullen 
worden omgezet in een beleidsnota.   
De beleidsnota geeft aan welke prioriteiten de regering zal leggen in de 
verschillende doelstellingen van het mobiliteitsplan, welke projecten en algemene 
maatregelen daarvoor zullen ontwikkeld worden binnen de regeerperiode en welke 
financiële middelen daarvoor in het kader van de meerjarige budgettaire plannen 
zullen ingezet worden.  Timing en procedures voor decretale initiatieven en voor 
belangrijke infrastructurele projecten zijn een essentieel onderdeel van dergelijke 
beleidsnota.   
In het bestaande concept van de beleidsnota’s ligt de nadruk op het beleid dat de 
bevoegde “vakminister” voor zijn bevoegdheden uitstippelt in uitvoering van het 
regeerakkoord en op de initiatieven die de regering neemt om resoluties van het 
Vlaamse parlement in de praktijk om te zetten.  Omwille van het 
domeinoverschrijdende karakter van het mobiliteitsbeleid zal het nodig zijn de 
vereiste dwarsverbanden te leggen en op het niveau van de regering er op toe 
zien hoe de verschillende beleidsdomeinen hun rol vervullen in het realiseren van 
de mobiliteitsdoelstellingen.  Voor het overige lijkt de methodiek van de 
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beleidsnota’s 3 vrij goed aan te sluiten bij wat in het proces van het mobiliteitsplan 
nodig is.   
Voor de rest van de legislatuur (2003-2004) zal het wellicht nodig zijn de lopende 
beleidsnota te actualiseren in het licht van het aangenomen mobiliteitsplan.  Dat 
zal dan wellicht gebeuren via de formule van de jaarlijkse beleidsbrieven die 
aansluitend bij de indiening van de begroting aan het parlement worden 
voorgelegd.   
De relatie tussen deze beleidsnota’s en de vijfjaarlijkse mobiliteitsrapporten die het 
secretariaat van de MORA moet opmaken moet nog verder uitgeklaard worden.  
Het lijkt in ieder geval aangewezen dit mobiliteitsrapport (en het in uitvoering 
daarvan op te maken jaarlijkse rapport) maximaal af te stemmen op de opmaak 
van de beleidsnota’s. 
 
Het voorgenomen concept van aanpak voorziet de operationalisering van het 
mobiliteitsplan via jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.  Het is aangewezen dat de 
jaarlijkse beleidsbrief daarvoor het algemene kader vormt en in die zin kan 
functioneren als een jaarlijkse beleidsagenda van de regering en de administratie4.  
De jaarlijkse begroting en de daarbij horende “memorie van toelichting” is uiteraard 
het jaarlijkse uitvoeringsinstrument bij uitstek.  Het is echter aangewezen om 
jaarlijks n.a.v. de begroting ook voor een aantal onderdelen van het beleid 
voortschrijdende meerjarenprogramma’s formeel neer te leggen in het Vlaamse 
parlement.  Het voortschrijdend (of rollend) meerjarenprogramma voor 
infrastructuur (drie jaar) is daarin een essentieel onderdeel.  In dat 
meerjarenprogramma wordt de concrete programmering van de 
investeringsinspanningen van het Vlaamse gewest uiteengezet.  Daarnaast is het 
te overwegen om gelijkaardige voortschrijdende meerjarenprogramma’s op te 
stellen voor een aantal specifieke programma’s of projecten.  Er kan gedacht 
worden aan de fasering voor de uitvoering van het programma inzake 
basismobiliteit, de voortgang van programma’s binnen het kader van PPS, de 
meerjarenbudgettering voor mobiliteitsconvenants, meerjarige budgettaire 
weerslag van lopende beheersovereenkomsten (in het bijzonder met De Lijn) en 
actieprogramma’s voor verkeersveiligheid. 
 

3.3 Aanbeveling over de draagwijdte, de status en de procedures van het 
mobiliteitsplan 
 

                                                 
3  Zie o.m. het reglement van het Vlaamse Parlement, titel VI, hoofdstuk 3, afdeling 3 artikel 73. 
4  Conform de reglementering inzake beleidsbrieven bevatten deze jaarlijkse documenten niet alleen de 

initiatieven in het eerstvolgende begrotingsjaar, ook telkens een aanduiding van de initiatieven die 
gepland worden in het daaropvolgende jaar. 
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Het door de administratie voorgelegde “ontwerp mobiliteitsplan” heeft vooral het 
karakter van een discussienota, waarin op een uitgebreide wijze diverse aspecten 
van het mobiliteitsbeleid worden uiteengezet.   
 
Het geheel van documenten is echter te omvangrijk en te vrijblijvend om effectief 
een rol te spelen in het mobiliteitsbeleid.  Het moet dan ook omgezet worden in 
een “eigenlijk mobiliteitsplan” uitgaande van de regering, onderworpen aan een 
advies- en raadplegingprocedure en goed te keuren door het parlement.  Zonder 
deze formele status dreigt het mobiliteitsplan het zoveelste vrijblijvende plan te 
worden.  Bovendien moet voor de toekomst de opmaak, opvolging en evaluatie 
van het mobiliteitsplan decretaal geregeld worden.  Daarbij wordt de voorbereiding 
van een mobiliteitsplan vastgelegd als een opdracht voor de administratie.  Tevens 
worden termijnen en procedures voor advies en besluitvorming geregeld. 
 
Het op te maken mobiliteitsplan bevat naast een toelichting bij de te verwachten 
ontwikkelingen en de voorgenomen maatregelen een opsomming van de 
essentiële doelstellingen, maatregelen en indicatoren voor een periode van 10 
jaar.  Deze essentiële doelstellingen en maatregelen moeten een zodanig 
dwingend karakter hebben dat zij moeten doorwerken in het beleid van het 
Vlaamse gewest en voor zover nodig ook in het beleid van provinciale en 
gemeentelijke overheden.  Er wordt tevens aangegeven welke initiatieven het 
Vlaamse gewest zal nemen om te komen tot een betere afstemming met en van 
het federale en Europese beleid. 
De SERV stelt voor dat de looptijd van een mobiliteitsplan wordt afgestemd op een 
periode van 10 jaar.  Het nu vast te leggen mobiliteitsplan zou om praktische 
redenen gelden voor de periode 2002-2010. 
De bestaande beleidsnota’s5 vormen een adequaat instrument voor de omzetting 
van het mobiliteitsplan in een programma voor de lopende legislatuur.  Hetzelfde 
geldt voor de nu jaarlijks op te maken beleidsbrieven.  De SERV stelt wel voor om 
expliciet aan het parlement bij de jaarlijkse begroting ook “voortschrijdende 
meerjarenprogramma’s” voor te leggen.  In ieder geval moet er een 
voortschrijdend meerjarenprogramma voor infrastructuur neergelegd worden.  
Andere voortschrijdende meerjarenprogramma’s (bijv. fasering basismobiliteit, 
voortgang van PPS-initiatieven, actieprogramma verkeersveiligheid, ….) zijn 
facultatief voor te leggen. 
 
 

4. Enkele belangrijke beperkingen aan het voorgelegde 
“ontwerp mobiliteitsplan” 
 

                                                 
5  Aan het parlement voor te leggen binnen de zes maand na vorming van de regering. 
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Van een discussienota ter voorbereiding van een mobiliteitsplan wordt verwacht 
dat zij ten behoeve van alle betrokken instanties en maatschappelijke groepen 
degelijk wetenschappelijk verantwoorde inzichten verschaft in de toekomstige 
ontwikkeling van de mobiliteit en dat daarbij alle aspecten die van belang kunnen 
zijn voor het beleid onderzocht en toegelicht worden.  Die verwachtingen worden 
niet volledig ingelost in het werkstuk van de administratie.  Bijsturing is dan ook 
noodzakelijk. 
 

4.1 Bespreking van de belangrijkste beperkingen 
 

4.1.1 Scepticisme over de gehanteerde vooruitzichten t.a.v. de ontwikkeling van 
de mobiliteit 
 
Een algemene aanname van het “ontwerp mobiliteitsplan” van de administratie is 
dat de verschillende doelstellingen in meerdere of mindere mate zullen kunnen 
gerealiseerd worden als de algemene evolutie van de mobiliteit in de richting gaat 
van het geraamde “duurzame scenario”.  De robuustheid van die ramingen is dan 
ook van uitzonderlijk belang voor de beoordeling van dit plan.  Daar zijn bij de 
bespreking in de SERV heel wat twijfels over gerezen.  Drie zaken staan daarbij 
op de voorgrond: 
 

a) het prognosemodel voor de mobiliteit (met inbegrip van het 
goederenvervoer) mist coherentie; 

 
b) de ramingen gaan uit van een te optimistische visie over de mogelijkheden 

om de mobiliteit in de gewenste richting te sturen; 
 

c) en een aantal ramingen zijn gebaseerd op discutabele (of minstens 
onvoldoende verantwoorde) hypothesen en parameters. 

 

De coherentie van de gehanteerde prognoses 

 
De prognoses zijn een onderdeel van het zogenaamde “multimodaal 
vervoersmodel” dat binnen de administratie is ontwikkeld zowel voor het 
personenvervoer als voor het goederenvervoer.  Het gedeelte van het 
personenvervoer is omstandig toegelicht in een bijlage bij het mobiliteitsplan en is 
uitgewerkt onder de vorm van een “trendscenario” en een “duurzaam scenario”.  
De prognose neemt de vorm aan van een raming van een “standaard uur 
avondspits” met toewijzing aan netwerken (wegen, spoorwegen en streekvervoer).  
Voor het goederenvervoer is dergelijke toelichting niet aanwezig en wordt in het 
eigenlijke ontwerpbeleidsplan een algemene prognose aangehouden (op basis 
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van een “prognos - studie)6 waarvan de globale resultaten niet afwijken naar 
gelang van het trend – of duurzaam scenario.  Wel wordt in het duurzaam scenario 
uitgegaan van een “streefwaarde” voor de “modal split” die tegen 2010 
substantieel moet afwijken van wat bij het trendscenario het geval zou zijn.  De 
berekening van de toekomstige belasting van het wegennet in beide scenario’s is 
wel mede bepaald door een toewijzing van het goederenvervoer aan het 
infrastructuurnetwerk7.  De basishypothesen en parameters die daarvoor 
gehanteerd werden zijn niet toegelicht.  Voor de binnenvaart bevat het 
mobiliteitsplan specifieke prognoses die niet in de algemene prognose van het 
goederenvervoer zijn meegenomen, maar wel aangewend werden voor het 
bepalen van de capaciteitsknelpunten op het binnenvaartnet8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De SERV kan er best begrip voor opbrengen dat aan prognosemodellen 
onvermijdelijk beperkingen zijn verbonden en acht het overigens ook niet tot zijn 
taak om daarover te adviseren.  Bij de bespreking zijn echter heel wat twijfels 
gerezen over de waarde van de gehanteerde prognoses en over de bruikbaarheid 
ervan voor het beleid.   

                                                 
6  Zie tabel 7 op blz 35 van het beleidsplan. 
7  Zie bijlage “modellenanalyse” – tabel “vrachtprestaties” en de daarvan afgeleide kaarten met de 

wegenbelasting. 
8  Zie bijlage “binnenvaart, short sea shipping, intermodaal vervoer”, tabel 1, met prognose “trend” en 

“duurzaam scenario” voor afzonderlijke trajecten (toepassing gemiddelde groeivoet op ieder 
deeltraject van respectievelijk 2,5 % en 4,8 %, wat overigens lager is dan de veronderstelde 
groeivoet in de algemene prognose bij vooropgezette streefwaarde voor aandeel binnenvaart – 
combinatie van tabel 7 en tabel 24 uit beleidsplan). 

De verwachte ontwikkelingen inzake mobiliteit worden in het plan geraamd 
aan de hand van een “trendscenario” en een “duurzaam scenario”.  Het 
eerste scenario staat voor de evolutie van de mobiliteit als de voorgenomen 
trendbreuk van het mobiliteitsplan niet zou plaatsvinden en als dus het 
bestaande beleid (met daarin de nu reeds voorgenomen maatregelen) 
verder wordt aangehouden.  De trendbreuk van het mobiliteitsplan zou als 

gevolg hebben dat een aantal essentiële parameters die de evolutie van de 
mobiliteit bepalen grondig worden gewijzigd.  Dat zou bijv. het geval zijn 
voor de kosten van het autoverkeer, of voor de bezetting en beladingsgraad 
van voertuigen.  Maar ook voor het niveau en de kwaliteit van het aanbod 
aan openbaar vervoer.  In een “duurzaam scenario” worden 
veronderstellingen gemaakt over de wijziging van die parameters.  Die 

veronderstellingen worden dan doorgerekend in een “duurzaam scenario”.  
Op die manier heeft dat scenario meer het karakter van een “streefbeeld” 
dan van een inschatting van de impact die mogelijke maatregelen kunnen 
hebben op de mobiliteitsontwikkeling.  Terwijl precies deze inschatting het 

meest relevant is voor het beleid. 
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Opvallende vaststellingen waren het ontbreken van enige toetsing van de 
modelresultaten voor de huidige toestand– en in het bijzonder van de toebedeling 
aan het infrastructuurnetwerk – met effectief vastgestelde verkeersstromen.  
Verder wordt geregeld de nadruk gelegd op de impact van macro-economische, 
demografische en omgevingsfactoren in het algemeen op de resultaten van de 
modellen.  In een gevoeligheidsanalyse9 wordt wel ingegaan op de effecten die 
uiteenlopende parameters hebben voor het resultaat.  De onzekerheid die er bij 
diverse van die parameters bestaat wordt evenwel niet geëvalueerd in de 
uiteindelijke resultaten in het beleidsplan.  Dat heeft wellicht het meest gevolgen 
voor de prognoses inzake goederenvervoer.  Uit andere analyses is niet alleen 
gebleken dat in het verleden de meeste prognoses de expansie van het 
goederenvervoer (vooral over de weg) meestal onderschat hebben, maar dat de 
resultaten bovendien bijzonder gevoelig zijn voor uiteenlopende scenario’s inzake 
economische groei.  De gepresenteerde prognoses hebben ook meer het karakter 
van “streefwaarden” dan van een doorrekening van de verschillende voorgenomen 
maatregelen.  Het mobiliteitsplan mikt in belangrijke mate op een verschuiving 
tussen de vervoermodi.  Het lijkt er op dat de modellen vooral deze doelstelling 
moeten “bewijzen”, terwijl weinig kritische vragen gesteld worden bij de effectief 
vastgestelde en te verwachten verschuivingen.  Eén en ander heeft natuurlijk ook 
te maken met de soms optimistische hypothesen die in het model worden 
gehanteerd (zie verder).  In tegenstelling met wat gebruikelijk is in gelijkaardige 
vervoersmodellen in het buitenland biedt het mobiliteitsplan geen enkel inzicht in 
de uiteenlopende werking van verschillende varianten en daarmee 
samenhangende pakketten van maatregelen.  Terwijl dat uiteindelijk een 
interessante informatie is voor het maken van beleidskeuzen.   
 

Te optimistische visie over de mogelijkheden om de mobiliteit in de gewenste 
richting te sturen 

 
Het mobiliteitsplan stelt ambitieuze doelstellingen voor verschillende thema’s 
voorop.  Voor de realisatie ervan mikt men in grote mate op het bereiken van de 
verkeersafwikkeling die uit het zogenaamde “duurzame scenario” moet blijken.  Er 
wordt verondersteld dat het gehele gamma van mogelijke maatregelen een 
zodanige uitwerking zal hebben dat de geraamde verkeersafwikkeling zich ook 
effectief zal realiseren.  In het bijzonder rekent dat duurzaam scenario er op dat 
tegen 2010 de autoprestaties (voertuigkm) in het personenvervoer op het 
wegennet voor de totaliteit van het Vlaamse gewest niet hoger zouden liggen dan 
in de uitgangspositie (1998).  Voor de Vlaamse ruit wordt nog rekening gehouden 
met een beperkte stijging.  In reizigerskm zou dat voor het gehele gewestelijke 
wegennet overeenstemmen met een nulgroei en op de autowegen met een groei 

                                                 
9  Uitgewerkt in een aparte bijlage. 
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van 13 %.  Voor het vrachtvervoer wordt nog gerekend op een groei van het aantal 
voertuigkm met 17 %, wat wel uitgesproken minder is dan de groei van 29 % bij 
het trendscenario10.  In het personenvervoer zou dat het gevolg zijn van een forse 
substitutie van verplaatsingen van het autoverkeer naar het openbaar vervoer, bij 
een overigens gelijkblijvende bezetting van de personenauto’s.  Er wordt effectief 
verondersteld dat na uitvoering van de voorgenomen trendbreuk in het beleid de 
Vlamingen gewoon minder verplaatsingen per auto zullen doen dan in 1998.  Dat 
is tenminste de verwachting voor de avondspits.  Of dat gepaard gaat met 
verschuivingen in de tijd is niet berekend, vermits “temporele effecten” niet in het 
model zijn opgenomen.   
 
De kans dat deze verwachtingen ook effectief gerealiseerd worden is erg 
twijfelachtig.  Dat zal dan ook betekenen dat in het bijzonder de veronderstelde 
resultaten op het vlak van congestie en van bereikbaarheid in het algemeen, van 
leefbaarheid en veiligheid in het gedrang zullen komen. 
 

Ramingen gebaseerd op discutabele hypothesen en parameters. 

 
De substitutie tussen autoverkeer en openbaar vervoer wordt bovendien in het 
model gebaseerd op hypothesen die enige vragen oproepen.  Ten titel van 
voorbeeld kan naar enige parameters verwezen worden.  De kruiselasticiteiten11 
tussen autoverkeer en openbaar vervoer zijn bijzonder optimistisch.  Een stijging 
van de autokosten met 1 % zou volgens het model aanleiding zijn tot een stijging 
van het aantal openbaar vervoer – kilometer van 0,41 %12.  In het Landelijk model 
dat in Nederland aan de basis lag van het “Nationaal Verkeers- en vervoersplan 
2001 – 2020” wordt voor een vergelijkbare parameter een maximum aangehouden 
van 0,22 % (overigens dan nog uitsluitend van toepassing in geval van lange 
afstand openbaar vervoer met de trein). 
 
De verbetering van de gemiddelde snelheid van het openbaar vervoer wordt 
samen met het opdrijven van de frequentie geacht een gelijkaardig effect uit te 
oefenen.  De realiteitswaarde van de vooropgezette streefcijfers voor de 
“verplaatsingstijdfactor”13 (een verbetering van gemiddeld 23 %) valt te 
bediscussiëren (vooral omdat men dit wil bereiken bij een stabilisatie van de 
gemiddelde snelheid voor het autoverkeer).  Overigens verbazen de 

                                                 
10  Zie daarvoor in het bijzonder de tabellen in de bijlage “modellenanalyse” 
11  met name de invloed van een daling of stijging van de kosten in één vervoerwijze op de prestaties in 

een andere vervoerwijze 
12  zie bijlage “gevoeligheidsanalyse prognosemodellen”. 
13  De verhouding tussen de tijd van een traject afgelegd met het openbaar vervoer en de tijd van 

eenzelfde traject afgelegd met de wagen. 
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“verplaatsingstijdfactoren” voor de huidige toestand gezien hun zeer lage 
waarden14.   
 
Het “ontwerp mobiliteitsplan” legt ook – terecht overigens – een link naar het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).  In het bijzonder wordt gerekend op de 
positieve gevolgen van de voorgenomen trendbreuk t.a.v. wonen respectievelijk in 
landelijke gebieden en stedelijke gebieden.  Het is echter onduidelijk in welke mate 
de effectieve realisatiegraad van die trendbreuk al of niet mee verrekend wordt in 
de verwachte verkeersontwikkelingen in het duurzaam scenario.   
 
Dat soort vaststellingen lijkt dan toch voldoende aanleiding te zijn om de 
gehanteerde ramingen met de nodige omzichtigheid te gebruiken voor de 
beleidskeuzen. 
 

4.1.2 Onderbelichting van een aantal essentiële vraagstukken 
 
Zelf benadrukt het mobiliteitsplan het multidimensionele karakter van de 
mobiliteitsproblematiek en de noodzaak om op alle vlakken te werken.  Des te 
meer valt te betreuren dat in de analyse enige belangrijke blinde vlekken of 
onderbelichte aspecten voorkomen.  De graad van detail voor sommige aspecten 
staat in schril contrast met de matige aandacht voor een vijftal zaken: 
 

a) het belang van de marktwerking in het vervoer en in het openbaar vervoer 
in het bijzonder (voor- en nadelen daarvan, internationale ontwikkelingen, 
gevolgen voor het overheidsoptreden); 

 
b) de inzet van prijsmechanismen en de problematiek van variabilisering van 

de autokosten; 
 

c) het belang van een vlot goederenvervoersysteem voor de economische 
ontwikkeling van Vlaanderen; 

 
d) het belang van en de mogelijke inzet van alternatieve vervoerstechnieken; 

 
e) en tenslotte de afstemming en taakverdeling tussen de verschillende 

overheidsniveaus (in het bijzonder de weerslag van het voorgestelde beleid 
op de lokale overheden). 

 

                                                 
14  Blijkens tabel 14 van het mobiliteitsplan zou in de huidige situatie de gemiddelde verhouding 1,7 

bedragen en niet uitstijgen boven 2,4 (de maximumwaarde in geval van bovenlokale verplaatsingen).  
Men bekomt zelfs een factor van 1 voor de lokale verplaatsingen (?) en 1,1 voor de 
bovengewestelijke verbindingen.   
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De elementen onder (a) en (b) hangen met elkaar samen. 
 

De positie van marktwerking in de aanpak van het mobiliteitsprobleem en de inzet 
van het prijsmechanisme. 

 
De finale doelstelling van het mobiliteitsbeleid is het bereiken van een 
maatschappelijk verantwoord evenwicht tussen bereikbaarheid, toegankelijkheid, 
veiligheid en leefbaarheid.   
Om dat doel te bereiken wordt – ook in het nu voorgelegde “ontwerp 
mobiliteitsplan” - een heel arsenaal van initiatieven, maatregelen en normeringen 
vooropgezet.  Opvallend is daarbij de vaststelling dat de opstellers van het 
mobiliteitsplan weinig belangstelling aan de dag leggen voor een klare visie op de 
rol van markt en overheid in het gehele mobiliteitsgebeuren.  Marktwerking en 
marktstimulering komen wel aan bod in het document, maar een systematische 
evaluatie van de mogelijkheden, de beperkingen en de visie erop ontbreekt.  Er is 
nochtans behoefte aan een duidelijke visie op markt en mobiliteit.  En de 
mogelijkheden die marktwerking hebben om op een evenwichtige manier de 
mobiliteitsproblematiek aan te pakken moeten niet per definitie worden verworpen, 
noch opgehemeld.  Een zakelijke benadering is aangewezen. 
 
Een mobiliteitsmarkt bestaat uit verschillende deelmarkten en vergt een 
verschillend overheidsoptreden naar gelang van de schaal.  Tussen de 
verschillende deelmarkten15 bestaan er verbanden.  De mate waarin en de wijze 
waarop de overheid optreedt op de uiteenlopende deelmarkten verschilt.  Gaande 
van aanbieder van een collectief goed (infrastructuur) over sterk regulerend 
(gebruikersmarkt via heffingen en subsidies) tot het stellen van randvoorwaarden 
(bijv. via emissienormen voor de voertuigen).  De rol van de overheid via 
regulering en door zelf het aanbod van infrastructuur in handen te nemen is om 
diverse redenen verantwoord.  Niettemin wordt in het buitenland ook meer en 
meer aangenomen dat marktwerking perspectieven biedt om zonder verdergaande 
regulering de vooropgestelde doeleinden te bereiken.  De resultaten zijn niet altijd 
even gunstig.  Doorgedreven marktwerking bijv. in het openbaar vervoer leidt niet 
per definitie tot betere resultaten.  Aan de andere kant zijn de technologische 
ontwikkelingen van die aard dat kansen voor een meer marktgerichte werking van 
het gebruik van bijv. infrastructuur mogelijk worden.  En de perspectieven inzake 
PPS (Publiek Private Samenwerking) laten wellicht onder een aantal voorwaarden 
ook meer marktwerking toe op het vlak van aanleg van infrastructuur.  De inzet 
van meer marktwerking heeft in het bijzonder ook te maken met de meer en meer 

                                                 
15  Een markt van vervoerdiensten (gebruik van vervoermiddelen en infrastructuur), een markt van 

vervoermiddelen (rollend materieel), van brandstoffen en van infrastructuur. 
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dwingende noodzaak om de vrije keuze van de gebruiker te combineren met 
volledige doorrekening van alle maatschappelijke kosten verbonden aan het 
mobiliteitsgedrag.  Meer aanwending van het prijsmechanisme zowel in het 
gebruik van openbaar vervoer als van infrastructuur zou moeten leiden tot een zo 
volledig mogelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de verplaatsing en op 
die manier leiden tot een meer optimale aanwending van schaarse infrastructuur.  
Prijsmechanisme als sturingsinstrument moet niet langer uitgesloten worden.  Men 
zal daarbij wel moeten in acht nemen dat de vrije keuze in de praktijk niet mag in 
het gedrang komen wat wel het geval als voor sommige groepen in de 
samenleving mobiliteit niet meer betaalbaar is.  Bovendien heeft de organisatie 
van de arbeidsmarkt in de praktijk een grote invloed op de mobiliteitsbehoeften en 
die invloed kan bij het uitstippelen van een beleid niet genegeerd worden.  En 
tenslotte zal men er moeten rekening mee houden dat de impact die 
prijsmaatregelen hebben op de kostprijs van mobiliteit ook mee een rol zullen 
spelen in het sociaal overleg.  Het spreekt overigens vanzelf dat niet alles kan 
verzekerd worden door de marktwerking.  De overheid zal zich dan ook moeten 
verzekeren van de nodige waarborgen bij de marktpartijen en waar nodig zelf de 
nodige voorzieningen treffen.  In het andere geval zal de sociale functie van 
mobiliteit in het gedrang komen. 
 
In het bijzonder op het vlak van het prijsmechanisme blijft het document van de 
administratie ambivalent.  In het document zelf wordt vrij kordaat de toepassing 
van gebruiksheffingen afgewezen (de enige bestaande tolheffing zou worden 
afgeschaft).  Aan de andere kant worden op geregelde tijdstippen voorstellen 
geformuleerd voor het invoeren van tolheffing.  Tevens groeit het inzicht dat 
ontwikkelingen in de buurlanden van die aard zijn dat Vlaanderen hoe dan ook een 
duidelijke visie zal moeten ontwikkelen op het vlak van gebruiksheffingen voor de 
infrastructuur (in het bijzonder n.a.v. de opheffing van het wegenvignet voor het 
vrachtvervoer in Duitsland)16.  De recente uitbreiding van de fiscale bevoegdheid 
van de gewesten heeft overigens de mogelijkheden van variabilisatie van de 
verkeersbelasting, de inverkeerstelling en het wegenvignet in een ander 
perspectief geplaatst.  De richting waarin de voorbereiding van de kilometerheffing 
in Nederland uitgaat kan daarbij niet genegeerd worden.  Van een mobiliteitsplan 
mag verwacht worden dat daar op een klare wijze wordt over gerapporteerd en dat 
na afweging voorstellen worden geformuleerd t.a.v. het beleid.   
 

Beperkte aandacht voor het belang van het goederenvervoer. 

                                                 
16  We moeten wel erkennen dat de ontwikkelingen in de buurlanden ook niet altijd even eenduidig zijn.  

Onlangs is het voornemen van de Duitse Bondsregering om voor het vrachtvervoer de 
kilometerheffing in te voeren op een negatief standpunt gestoten van de Bundesrat (samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de Länder).  Overigens is die negatieve houding vooral ingegeven door een 
meningsverschil over de verdeling van de opbrengsten. 



 
- 20 - 

 
 
 

 
Het valt niet alleen op dat de onderbouwing van de analyse van het 
goederenvervoer beperkte aandacht heeft gekregen.  Ook lijkt het plan 
onvoldoende het belang van het goederenvervoer zelf te onderkennen.  De 
ambities inzake goederenvervoer blijven uiteindelijk beperkt tot de doelstellingen 
van een “modal shift” die zou moeten toelaten om op het wegennet het aantal 
verliesuren te beperken en die op het spoorwegennet en de binnenvaartwegen 
zou verzekerd worden door het nastreven van een min of meer vastgelegde 
trajectsnelheid.  Voor het havengebonden verkeer moet het huidige 
kwaliteitsniveau minimaal gehandhaafd blijven (vooral door de volumegroei op te 
vangen in het spoor- en watervervoer en via intermodaliteit).  Hoewel op het vlak 
van infrastructuurinvesteringen het mobiliteitsplan de meeste, zo niet alle 
projecten17 opneemt die de afgelopen jaren werden naar voor geschoven blijft de 
gehele benadering van het goederenvervoer beperkt en traditioneel.   
 
Het is voor de SERV in ieder geval niet aanvaardbaar dat in dit “ontwerp 
mobiliteitsplan” de impact op de havenontwikkeling en de weerslag van 
havenontwikkelingen op de mobiliteit zelf buiten beeld blijven.  Het grote belang 
van een vlotte doorstroming van het goederenvervoer in het bijzonder voor de 
positie van onze havens vergt een ruimere afweging.  Er is op de eerste plaats 
onvoldoende onderzocht en aangegeven wat de groei van de vervoerstromen kan 
zijn van, naar en tussen de havengebieden.  De consequenties die verbonden zijn 
aan de voorgenomen uitbreidingsplannen van de havens (en hier moet een 
voldoende lange termijnperspectief worden in acht genomen) zullen zware eisen 
stellen aan het vervoersysteem en aanleiding kunnen zijn tot bijsturingen in de 
positie van publieke en particuliere havenbedrijven.  Samenwerking op 
bedrijfseconomische leest moet leiden tot optimalisatie van de achterlandstromen 
naar, van en tussen de Benelux – havens.  Voorts onderkennen de opstellers te 
weinig de uitzonderlijke positie die de havengebieden innemen in een beleid van 
“modal shift”.  Het is precies vanuit de havens dat dergelijk beleid enige kansen 
maakt.  De bijzonder grote nadruk die overigens gelegd wordt op de 
mobiliteitsproblemen in de zogenaamde “Vlaamse ruit” leidt ook tot een 
miskenning van de ontwikkelingen die uitgaan van de kusthavens, van Gent en 
van de Nederlandse havens in het Scheldebekken.   
 
Voorts gaat het “ontwerp mobiliteitsplan” voorbij aan het feit dat de ontwikkelingen 
op het vlak van goederenvervoer passen binnen een ruim, internationaal concept 
van logistieke diensten en vervoerstromen.  De evoluties op dat vlak en de 
positionering die Vlaanderen daarin nastreeft zijn van doorslaggevend belang.  Dat 
blijft volledig buiten beeld.  Het spreekt vanzelf dat Vlaanderen met zijn open 

                                                 
17  Een directe aansluiting van de Liefkenshoektunnel op de E17 autoweg blijft het meest opvallende 

afwezige project uit het lijstje van meestal voorgestelde projecten.  
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economie en met zijn uitgesproken ambities op het vlak van logistiek geen 
fundamentele beperkingen kan opleggen aan het internationaal goederenvervoer.  
Dat sluit niet uit dat een betere afweging van “lasten en lusten” voor de Vlaamse 
regio aan de orde is.  De Vlaamse regio staat voor de opdracht om die groeiende 
internationale vervoerstromen beter te “accomoderen”.  Ontwikkelen van 
vervoerscorridors, actief inspelen op de Europese trend voor het doorrekenen van 
alle maatschappelijke kosten aan het vervoer en actief stimuleren van 
marktgerichte alternatieven voor het wegvervoer.  Korte termijnoverwegingen over 
de concurrentiepositie van onze transportsector en van onze havengebieden 
mogen geen alibi zijn om als transportregio bij uitstek geen trekkersrol te spelen in 
het optimaliseren van het Europees goederenvervoer.  Op korte termijn moet 
Vlaanderen een antwoord geven over zijn aanpak voor de doorrekening van 
externe kosten en infrastructuurkosten in het bijzonder (positionering t.a.v. het 
autowegenvignet). 
 

Onvoldoende aandacht voor alternatieve vervoerstechnieken. 

 
Het staat vast dat om diverse redenen technologische ontwikkelingen de 
vervoerpolitiek in de toekomst grondig zullen wijzigen.  Niet uitsluitend – en 
misschien minder dan meestal verondersteld – door mobiliteit te vervangen via 
ICT-ontwikkelingen (met bijv. uitbreiding van telewerken), maar door een andere 
aanpak van mobiliteit mogelijk te maken.  De mogelijkheden om via technologie 
doelstellingen op het vlak van leefbaarheid, betere benutting van infrastructuur en 
veiligheid te realiseren zullen in de toekomst fors uitbreiden.  Daarnaast bieden de 
technologische ontwikkelingen opportuniteiten om zaken zoals ketenmobiliteit, 
invoering van gebruiksheffingen, op maat gesneden aanbod van openbaar vervoer 
in realiteit om te zetten en daarbij meer dan in het verleden het samenspel tussen 
overheid en private partijen te versterken.  
 
Het voorgelegde mobiliteitsplan speelt weliswaar in op deze zaken maar laat na 
om op een klare wijze de rol van de overheid daarin te definiëren.  Snelle 
ontwikkelingen van technologie komen tot stand in een marktomgeving.  De 
overheid dient op de eerste plaats met eigen doelstellingen in te spelen op die 
ontwikkelingen en samenwerking met operatoren op te zetten.  Een duidelijke 
strategie met inzet van wetenschappelijke instellingen en 
samenwerkingsverbanden met de private industrie ontbreekt (stimuleren van 
sleuteltechnologieën, inzet van het onderzoeksprogramma van het departement 
met het oog op verspreiding en verwerving van kennis).  Men vergeet blijkbaar dat 
ook de aanwezigheid van het Vlaamse bedrijfsleven op deze expansieve 
technologiemarkt een belangrijke factor kan zijn in een economisch beleid. 
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Ook op het vlak van meer specifieke vervoertechnieken is de interesse van het 
mobiliteitsplan beperkt.  Het is niet omdat nieuwe technieken zoals “ondergronds 
transport” of “light rail” niet op korte termijn tot bruikbare oplossingen leiden dat het 
beleid daarvoor niet de nodige voorbereidingen en onderzoeken moet doen.  Men 
mag toch aannemen dat in een internationale context van verder groeiende 
goederenstromen de inzet van ondergronds vervoer niet te verwaarlozen valt en 
dan ook het voorwerp van een overheidsbeleid zal moeten zijn (en dat 
niettegenstaande dit transport vooral een zaak van private investeringen zal zijn). 
 

Afstemming en taakverdeling tussen verschillende overheidsniveaus  en tussen 
beleidsdomeinen. 

 
De complexiteit van het mobiliteitsbeleid vergt een goed uitgewerkt en klaar 
beleidskader.  Daarin is de rol van de verschillende overheidsniveaus en de 
afstemming er tussen van uitzonderlijk belang.  De regelmatige discussies tussen 
het federale niveau en de gewesten wijzen op het bijzondere probleem dat in onze 
context aan de orde is.  De Vlaamse regio kan daar wel politieke initiatieven 
nemen, maar heeft daarbij niet altijd de sleutel tot oplossingen in handen. 
Voor de afstemming met de lokale overheden liggen de kaarten anders.  Veel van 
wat in het mobiliteitsplan wordt vooropgezet en verwacht is finaal een zaak van die 
lokale overheden, zowel op het vlak van veiligheid als van leefbaarheid.  De 
voorstellen t.a.v. de categorisering van de wegen kunnen niet op een 
bevredigende wijze worden uitgewerkt zonder de weerslag op het gemeentelijke 
niveau te onderzoeken.   
De vraag dringt zich dan ook op of – conform de afspraken die terzake zijn 
gemaakt voor de toetsing van regeringsbeslissingen aan de impact op het lokale 
niveau – hier ook geen expliciete toetsing moet voorzien worden.  De 
verwachtingen t.a.v. het lokale niveau zijn niet te onderschatten en zonder 
specifieke voorzieningen en financieringsinstrumenten dreigt veel daarvan 
achterwege te blijven.  Het bestaande convenantbeleid is daarbij overigens wel 
een belangrijk instrument.  Op diverse plaatsen verwijst het “ontwerp 
mobiliteitsplan” voor de realisatie van maatregelen naar de mobiliteitsconvenants.  
Een meer systematische programmering van de toekomstige aanpak van de 
convenants18 is nodig. 
 
In de voorbereidende analyse van het mobiliteitsplan mist de SERV ook een klare 
en duidelijke opsomming van de noodzakelijke aanpassingen die moeten 
gebeuren aan bestaande procedures en bestaande afstemmingen tussen de 
verschillende beleidsdomeinen.   
 

                                                 
18  Zie ook het decreet van 20 april 2001 op de mobiliteitsconvenants. 
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4.2 Aanbeveling over de vereiste bijsturing op korte termijn 

 
De SERV acht de hierboven besproken beperkingen van het huidig “ontwerp 
mobiliteitsplan” van groot belang.  Een grondige bijsturing op al deze domeinen is 
echter zodanig dat de opmaak van een eigenlijk mobiliteitsplan op korte termijn 
wordt uitgesloten.  Dat kan niet de bedoeling zijn.  Diverse van de hier besproken 
beperkingen moeten gedurende de eerstvolgende jaren worden aangepakt met 
het oog op het voortdurend verbeteren van het beleidsproces. 
 
Sommige elementen zijn echter van die aard dat zonder grondige bijsturing het 
mobiliteitsplan voor de SERV niet aanvaardbaar is.  Die essentiële bijsturingen zijn 
de volgende: 
 

a) de positie van Vlaanderen in de internationale logistieke diensten en dito 
vervoerstromen moet uitdrukkelijk erkend worden en de basis vormen van 
de doelstellingen van het mobiliteitsplan op het vlak van goederenvervoer.  
Het is ondenkbaar dat een mobiliteitsplan wordt opgemaakt zonder dat op 
een uitdrukkelijke wijze de wederzijdse impact van de havenontwikkeling 
op de  mobiliteit is opgenomen.  Het scherper stellen van de prognoses 
voor het goederenvervoer is zo belangrijk dat men hoe dan ook in de loop 
van het mobiliteitsplan de nodige bijsturingen zal moeten voorzien; 
 

b) het zogenaamde duurzame scenario dat uit de prognoses naar voorkomt 
kan niet als een verworven verkeersontwikkeling worden beschouwd.  De 
kans dat diverse doelstellingen gerealiseerd worden op basis van de 
ramingen van dit duurzaam scenario is dan ook bijzonder klein.  Het 
mobiliteitsplan moet dan ook meer expliciet de nadruk leggen op de 
maatregelen die effectief zullen en kunnen gerealiseerd worden en op de 
mogelijke effecten die daarvan kunnen uitgaan op de mobiliteit; 
 

c) de beperkte en ambivalente aanpak van het prijsmechanisme en van 
heffingen in het bijzonder moet bijgestuurd worden.  Ten behoeve van het 
definitief op te maken mobiliteitsplan moet op een klare wijze uiteengezet 
worden hoe het Vlaamse gewest deze problematiek in de eerstkomende 
jaren zal aanpakken en hoe Vlaanderen zich terzake zal positioneren t.a.v. 
ontwikkelingen in de ons omringende landen; 
 

d) realisatie van een mobiliteitsbeleid zal onvermijdelijk belangrijke 
bestuurlijke implicaties hebben.  De analyse daarvan en de aanduiding van 
de vereiste aanpassingen zijn belangrijk voor het welslagen van het 
mobiliteitsplan. 
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5. Standpunten en aanbevelingen over de doelstellingen en de 
maatregelen in het “ontwerp mobiliteitsplan” 
 
Spijts de hierboven geformuleerde kritiek op het voorgelegde “ontwerp 
mobiliteitsplan” is de SERV van oordeel dat de diverse onderdelen ervan reeds 
heel wat stof bieden voor een ruim maatschappelijk debat over de doelstellingen 
en de maatregelen die in het komende mobiliteitsplan moeten opgenomen worden.  
De SERV maakt dan ook van de gelegenheid gebruik om uitgaande van dit 
werkstuk een eerste uitspraak te doen over de voorgestelde doelstellingen en 
maatregelen.   
 
 

5.1 Over de algemene visie van het mobiliteitsplan 
 

5.1.1 Wat zegt het plan? 
 
Mobiliteit wordt erkend als een essentiële behoefte die moet vervuld worden.  
Maar dat moet op een duurzame wijze gebeuren, waarbij zowel de economische, 
sociale als ecologische pijler aan de orde is.  Een evenwichtige benadering van de 
drie pijlers in de strategie van duurzame ontwikkeling is essentieel.  Dit moet vorm 
krijgen door middel van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid.  
 

5.1.2 Bedenkingen  
 
Geïntegreerde aanpak 
 
Het Mobiliteitsplan vertrekt vanuit de algemene doelstelling van een 
modusoverschrijdende en beleidsoverschrijdende aanpak.  De talrijke maatregelen 
die worden voorgesteld overschrijden de traditionele beleidsdomeinen.  De 
noodzaak van een daadwerkelijke geïntegreerde bestuurlijke aanpak wordt 
eindelijk als een speerpunt erkend, evenals het belang van een verhoogde 
samenwerking tussen publieke en private partijen.  Vanuit de SERV werd hierop 
sinds geruime tijd herhaaldelijk aangedrongen.   
 
In het verleden heeft de SERV (en ook de Sectorcommissie Goederenvervoer) 
steeds gepleit voor een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van het 
mobiliteitsprobleem.  Meermaals werd vastgesteld dat het beleid ten aanzien van 
verkeer en vervoer, inclusief de verkeersveiligheid (te sterk) versnipperd is en een 
obstakel is voor een doeltreffende en accurate aanpak van het 
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mobiliteitsprobleem.  Dit komt uiteraard grotendeels door de constitutionele 
verhoudingen in België (met de bevoegdheidsverdeling tussen de federale 
overheid en de regionale overheden), maar desalniettemin mag deze verdeling 
van de bevoegdheden niet beletten dat intensief, gestructureerd en constructief 
overleg moet plaatsvinden in de diepte en in de breedte.  
 
Naast integratie van beleidsniveaus moet er ook een ruime integratie zijn van in te 
zetten middelen (met inbegrip van fiscale instrumenten).  Mobiliteit is een 
multidimensioneel probleem dat een multidimensionele aanpak vergt.  Een ganse 
mix van maatregelen die zowel inspelen op de vraag als op het aanbod naar 
vervoer moet tegelijkertijd worden geactiveerd.  Voorwaarde is wel dat duidelijke 
doelstellingen worden vooropgezet en dat de beoogde resultaten van de 
maatregelen nauwkeurig worden aangegeven. 
 
Belangrijk is evenwel dat een “geïntegreerde aanpak van mobiliteit” zich moet 
vertalen in een daadwerkelijke afstemming tussen de verschillende invalshoeken, 
en moet omgezet worden in een concreet geïntegreerd bestuurlijk proces.  
Daarvan is in het gehele plan weinig terug te vinden.  
 
Een beleidsmonitoring wordt aangekondigd in het plan, maar zonder verdere 
concrete aanduidingen over de uitwerking ervan.  Nochtans is beleidsmonitoring of 
beleidseffectenrapportage absoluut noodzakelijk om een zo adequaat mogelijke 
terugkoppeling en bijsturing van de vooropgestelde doelstellingen, in te zetten 
maatregelen en middelen mogelijk te maken. 
 
Duurzaamheid, welvaart en financiële haalbaarheid 
 
De principiële verwijzing in het ontwerp mobiliteitsplan naar duurzaamheid is een 
verworven doelstelling en stelt dan ook geen fundamentele problemen.  Dit streven 
naar duurzaamheid impliceert tevens het streven naar de bevordering van de 
economische en maatschappelijke welvaart.  Mobiliteit is een belangrijke factor en 
een voorwaarde voor maatschappelijke en economische welvaart.  Maar mobiliteit, 
en de explosieve groei ervan, kan door een steeds groter wordende belasting van 
de leefbaarheid, het milieu en de verkeersveiligheid ook een reëel gevaar 
betekenen voor de welvaart.  De geografische ligging van Vlaanderen biedt 
ongetwijfeld comparatieve voordelen voor economische activiteiten, distributie en 
transport.  Maar de relatief grote bevolkingsdichtheid en de kleine oppervlakte 
ervan kan eveneens een nadeel zijn als gevolg van de steeds toenemende druk 
op het ruimtegebruik, de leefomgeving en de natuur.  Het welvaartsbegrip moet 
bijgevolg meer inhouden dan economische groei alleen.  Dit welvaartsbegrip zit via 
de doelstellingen op het vlak van duurzaamheid vervat in het mobiliteitsplan.  Er 
zullen evenwel duidelijke afspraken moeten worden gemaakt, duidelijke 
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procedures en meetbare criteria worden uitgewerkt om op een evenwichtige 
manier zowel de sociale als economische welvaart maximaal te bevorderen.   
 
Daarnaast betekent duurzaamheid ook financiële haalbaarheid en houdbaarheid.  
De SERV is bekommerd over de financiële haalbaarheid van de realisatie van alle 
voorgestelde maatregelen uit het mobiliteitsplan (temeer daar  ook de slaagkans 
van de ambities van het mobiliteitsplan blijkt af te hangen van de volledige 
uitvoering van alle opgesomde maatregelen.  De ambities kunnen pas 
gerealiseerd worden als alle maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd).  
Maar het mobiliteitsplan mist duidelijkheid over de kostprijs van de uitvoering, 
vooral over de precieze samenstelling van de kosten.  Diverse maatregelen - in het 
bijzonder de keuzes die worden gemaakt in het domein van het openbaar vervoer 
- leiden ongetwijfeld tot een grotere druk op de recurrente overheidsuitgaven.  
Deze uitgaven moeten goed ingeschat worden.  In het ontwerp mobiliteitsplan is 
dit echter niet het geval. 
 
Overigens blijft bij de economische probleemstelling het aspect “efficiënte inzet” 
van middelen (in het algemeen) onderbelicht, hoewel ook dat een essentieel 
onderdeel is van duurzaamheid.   
 
Relatie tussen overheid en markt in het mobiliteitsbeleid  

 
De verhouding tussen de marktwerking en de rol van overheid is volgens de SERV 
een essentieel onderdeel van een algemene mobiliteitsvisie en moet dan ook tot 
uiting komen in de concretisering van het mobiliteitsbeleid.  De hamvraag is hoe 
de overheid en de markt zich ten opzichte van elkaar positioneren in het 
mobiliteitsgebeuren.  Het ontwerp mobiliteitsplan biedt hier geen soelaas (zie punt 
4.1.2).  Er is dus dringend een visie nodig over de positionering van de overheid 
en de markt bij het uitwerken van een duurzaam mobiliteitsbeleid.  Die visie moet 
zich vertalen in het mobiliteitsplan.  Het debat hierover moet dan ook zo spoedig 
mogelijk worden opgestart. 
 

5.1.3 Aanbevelingen 
 
De SERV kan zich vinden in de algemene doelstelling van het mobiliteitsplan voor 
een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit, waarbij gestreefd wordt naar 
multidimensionele aanpak en een zo groot mogelijke complementariteit en 
evenwicht tussen de economische, sociale en ecologische belangen. 
 

                                                 
19  Via De Lijn en de organisatie van het netmanagement in uitvoering van de basismobiliteit is de 

Vlaamse overheid aanbieder van openbaar (bus)vervoer. 
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Maar de verzameling van beleidskeuzes op het vlak van bereikbaarheid, 
toegankelijkheid, leefbaarheid en veiligheid mogen niet vrijblijvend zijn.  Ze moeten 
concreet worden ingevuld en vertaald in concrete acties, met een duidelijke timing.   
Het samenstellen van concrete beleidspakketten (bijv. een pakket openbaar 
vervoer, een pakket wegeninfrastructuur,…) die effectief zullen gerealiseerd 
worden binnen de vooropgestelde termijn is hiervoor aangewezen. 
 
Tegelijkertijd met het hardmaken van de beleidsdoelstellingen in concrete  
maatregelenpakketten moet een instrument voor beleidsmonitoring worden 
ontwikkeld.  Dergelijk instrument beoogt het meten van de effecten van 
beleidsmaatregelen en geeft ook aan welke doelen (en eventuele tussendoelen) 
van het beleid op het gestelde tijdstip naar verwachting gerealiseerd zullen worden 
met het gekozen beleid.  Voor het meten van de beleidsdoelstellingen in de 
verschillende domeinen moeten daarom duidelijke indicatoren worden vastgelegd.  
Deze indicatoren moeten periodiek (bij voorkeur jaarlijks) worden gemeten om te 
kijken in hoeverre de vastgelegde doelstellingen al dan niet worden gehaald, of ze 
binnen de voorziene tijdspanne worden gehaald en waar het beleid bijsturingen 
moet doen.  Beleidsmonitoring of beleidseffectenmeting moet dus een essentiële 
schakel worden in het mobiliteitsbeleid. 
De ontwikkeling en het beheer van dergelijk periodiek instrument van 
beleidsmonitoring en beleidseffectenmeting, kan volgens de SERV best 
plaatsvinden in de Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA).  

 
Niettegenstaande het ontwerp mobiliteitsplan via het duurzaamheidsprincipe 
impliciet ook streeft naar een verbetering van de algemene welvaart, moet het  
mobiliteitsplan duidelijk aangeven in hoeverre de welvaart in ruime zin door de 
realisatie van het plan effectief wordt bevorderd.  Dit betekent dat het ‘duurzaam’ 
mobiliteitsbeleid op meerdere criteria geëvalueerd moet kunnen worden, o.a : 
sociale rechtvaardigheid, gezonde economische groei, individuele 
ontplooiingsmogelijkheden, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, milieuhinder, … 

 
Gelet op het cruciaal belang van de financiële haalbaarheid en houdbaarheid van 
een duurzaam mobiliteitsbeleid is het niet verdedigbaar dat in het ontwerp 
mobiliteitsplan hierover alle duidelijkheid ontbreekt.  

 
Het mobiliteitsplan Vlaanderen moet daarenboven - op basis van grondig overleg -
een visie aanreiken over de positionering van de overheid en van de markt in het 
mobiliteitsgebeuren in de komende 10 jaar.  Deze positionering moet een 
verbetering van de algemene welvaart en het welzijn van de consument en van de 
samenleving als geheel ondersteunen.    
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5.2 Over de ambities van het mobiliteitsplan inzake bereikbaarheid  
 

5.2.1 Wat zegt het plan? 
 
Het mobiliteitsplan bepaalt dat de bereikbaarheid van economische en 
maatschappelijke functies en kernen zowel voor personen als voor goederen 
minstens op hetzelfde niveau moet gehandhaafd blijven als vandaag, zelfs nog 
verbeteren.  Op het wegennet zal deze doelstelling vooral bereikt worden door 
minder grote groei van het verkeer (in vergelijking met de trendgroei) ten gevolge 
van modale verschuivingen (zowel in personenvervoer als goederenvervoer) en 
door hogere bezetting (bezetting in personenvervoer en hogere beladingsgraad in 
het goederenvervoer).  Daarnaast zijn capaciteitsuitbreidingen gepland, o.m. ook 
via maatregelen om de benutting te verhogen (zie verder).  Voor het openbaar 
vervoer, goederenvervoer op de spoorwegen en de waterwegen wordt vooral 
gemikt op uitbreiding van het aanbod, capaciteitsuitbreiding en verbetering van de 
dienstverlening.   
 

5.2.2 Bedenkingen 
 
Wat de bereikbaarheid in algemene zin betreft kan ten eerste worden vastgesteld 
dat in het mobiliteitsplan niet meer expliciet sprake is van het beheersen van de 
mobiliteit (wel beïnvloeding van de verplaatsingspatronen).  Er wordt vanuit 
gegaan dat mobiliteit een essentieel onderdeel van onze maatschappij is en 
bijgevolg onvermijdelijk.   
 
De realisatie van de ambities op het vlak van bereikbaarheid door middel van de 
algemene maatregelen die in het mobiliteitsplan zijn opgesomd, is volgens de 
SERV niet zomaar gegarandeerd.  Het mobiliteitsplan gaat er té veel van uit dat op 
basis van de algemene maatregelen en indicatoren een groot deel van de 
mobiliteitsproblemen binnen de 10 jaar zullen opgelost zijn.  De algemene ambitie 
om het totale bereikbaarheidsniveau te vrijwaren en te verbeteren wordt door de 
SERV bijgetreden, maar het plan veronderstelt al te makkelijk dat met de realisatie 
van het duurzaam scenario de meeste mobiliteitsproblemen zullen opgelost zijn.  
Een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid zoals vooropgesteld in het 
duurzaam scenario mag evenwel niet  als een vanzelfsprekende verworvenheid 
worden beschouwd.  De systematiek die achter het duurzaam scenario schuilgaat 
is trouwens erg discutabel.  Het duurzaam scenario zoals het in het ontwerp 
mobiliteitsplan wordt voorgesteld is de facto niets anders dan een streefbeeld, 
terwijl een duurzaam scenario eerder een uitgekiend pakket van maatregelen moet 
zijn om deze streefbeelden te realiseren.   
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Bereikbaarheid vergt een arsenaal van specifieke maatregelen en ingrepen 
waarvan de uitvoering op een planmatige wijze moet worden aangepakt, met 
prioriteit op die trajecten waar de problemen het grootst zijn.  De bereikbaarheid op 
het hoofdwegennet zal niet automatisch beter worden zelfs bij de realisatie van de 
prognoses in het duurzaam scenario.  Zelfs in dat geval zijn er nog heel wat 
trajecten waar de capaciteit overschreden of benaderd wordt.  En de evolutie van 
het autoverkeer in het duurzaam scenario in vergelijking met de bestaande situatie 
(binnen de Vlaamse ruit groei op autowegen: personenvervoer met 14 % en 
goederenvervoer 26 %) is allerminst een verworvenheid.   
 
Het mobiliteitsplan blijft ook vaag over de mogelijkheden, de implicaties, de 
organisatie en de exploitatie van concepten van ketenmobiliteit.  Optimale 
afstemming tussen de verschillende modi, afstemming tussen het stedelijk vervoer 
en het streekvervoer, optimale organisatie en inplanting van transferia 
(overstappunten) voor het linken van de verschillende modi,… zijn nochtans 
essentiële onderdelen van een duurzaam mobiliteitsbeleid. 

 
Wat het openbaar vervoernet betreft staat het buiten kijf dat het openbaar vervoer 
zowel kwalitatief als kwantitatief nog moet verbeterd worden.  Op het vlak van 
nieuwe investeringen in openbaar vervoer is het plan eerder dubbelzinnig.  
Enerzijds bevat het ontwerp mobiliteitsplan weinig concrete investeringen voor de 
uitbouw van openbaar vervoerassen (bus, tram,…) en beperkt het zich 
voornamelijk tot onderzoek20, anderzijds worden er in het kader van bijvoorbeeld 
het Masterplan Antwerpen een aantal belangrijke investeringsprojecten voorzien.  
De vraag naar duidelijkheid over de concrete beleidskeuzes dringt zich dan ook 
op.   
 
In de problematiek van bereikbaarheid speelt het Masterplan Antwerpen 
ongetwijfeld een belangrijke rol.  Het bevat een korf van multimodale oplossingen 
voor het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de 
Antwerpse regio en de haven.   In het mobiliteitsplan zijn diverse wegen- en 
binnenvaartinfrastructuurprojecten terug te vinden die ook in het Masterplan zijn 
opgenomen.  Het Masterplan bevat daarnaast ook diverse 
infrastructuurmaatregelen t.a.v. het openbaar vervoer.  Het is niet duidelijk of deze 
maatregelen al dan niet zijn ingepast in het ontwerp mobiliteitsplan. 
 
Binnen de doelstelling van een betere bereikbaarheid moet ook bijzondere 
aandacht worden geschonken aan de problematiek van de stadsdistributie.  In het 
geheel van de dragende maatregelen is nergens sprake van de problematiek van 
stadsdistributie, wat in het kader van bereikbaarheid toch wel een belangrijk hiaat 

                                                 
20  Zie bijv. “Beleidsaanbevelingen” van het mobiliteitsplan maatregelen 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 18.4 
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is.  Een goed doordachte stadsdistributie kan een belangrijke hefboom zijn voor de 
versterking van de bereikbaarheid van de economische centra.  Dat daarmee 
vooral de lokale bevoegdheid aan de orde is doet niets af van de noodzaak om 
ook op gewestelijk niveau daar een ondersteunend beleid voor te voeren. 
 
De SERV onderkent het belang van een goede stedelijke distributie als onderdeel 
van een algemene bereikbaarheid en duurzaamheid en ter versterking van de 
stedelijke leefbaarheid.  Door de groeiende logistieke stromen van goederen van 
en naar de steden komt de stedelijke distributie, met o.a. de bevoorrading van 
midden- en kleinbedrijf, horeca en detailhandel, steeds meer onder druk te staan.  
Een doelgericht beleid is dan ook dringend nodig. 
 
 

5.2.3 Aanbevelingen 
 

De SERV kan in principe akkoord gaan met de doelstellingen van het 
mobiliteitsplan om de bereikbaarheid op hetzelfde niveau te handhaven, maar is 
tevens van oordeel dat met de voorgestelde algemene maatregelen de 
verwachtingen van een duurzaam scenario niet kunnen worden ingelost.  
Anderzijds wenst de Raad erop te wijzen dat de doelstellingen inzake 
bereikbaarheid zoals geformuleerd in het Pact van Vilvoorde van 22 november 
2001 (Doelstellingen voor de 21ste eeuw) verder gaan dan de doelstellingen van 
het mobiliteitsplan.  Er wordt gesteld dat tegen 2010 de bereikbaarheid van de 
economische en maatschappelijke activiteiten moet worden verhoogd, door een 
toename van het gemeenschappelijk vervoer, de wegwerking van missing links 
waar nodig, de realisatie van bedrijfsvervoerplannen en het doelmatig gebruik van 
de bestaande vervoerscapaciteit.  Het mobiliteitsplan Vlaanderen zou de 
bereikbaarheidsdoelstellingen van het Pact van Vilvoorde dan ook moeten 
overnemen en vertalen naar concrete initiatieven. 
 
Er moet dringend gezocht worden naar een methode om op een efficiënte manier 
knelpunten op het vlak van bereikbaarheid te detecteren en op basis daarvan 
correcties in het beleid door te voeren.   
 
De SERV pleit daarom voor het uitwerken van een duidelijke procedure om de 
bereikbaarheidsdoelstellingen ook effectief te realiseren.  Daarvoor moeten eerst 
en vooral duidelijke, meetbare criteria worden vastgelegd en moet er een 
toetsingsinstrument worden ontwikkeld dat correctie en bijsturing van de in te 
zetten maatregelen mogelijk maakt.  Deze bijsturing moet in een concreet plan van 
aanpak worden gegoten. 

 
De SERV stelt de volgende procedure voor : 
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1. Vastleggen van duidelijke doelstellingen. 

 
2. In functie van de doelstellingen meetbare en toetsbare indicatoren en 

criteria uitwerken.  De te gebruiken indicatoren zijn het best primaire 
parameters en niet zoals in het plan wordt voorgesteld, de afgeleide 
parameters (zoals verliesuren, verplaatsingstijdfactor, …).  De SERV 
opteert voor de minimale gemiddelde trajectsnelheid (gemeten over een 
geheel jaar) voor deeltrajecten op het hoofdwegennet voor het spitsuur21.  
Op de diverse trajecten moeten de nodige gegevens worden verzameld 
om deze indicator te meten en te evalueren.  

 
3. Toetsing van de resultaten van de metingen aan vooropgestelde 

doelstellingen.  De resultaten van deze toetsing moeten in een periodiek 
rapport worden gepubliceerd (bijvoorbeeld in het kader van een meer 
algemene beleidseffectenrapportage). 

 
4. Indien blijkt dat de vereiste criteria (bijv. op het vlak van gemiddelde 

trajectsnelheid) op bepaalde trajecten niet worden gehaald, dient een 
concreet plan van aanpak te worden opgesteld met bijsturende en 
corrigerende maatregelen, om daar waar de knelpunten zich voordoen, 
op gepaste wijze te kunnen ingrijpen.  De maatregelen in het plan van 
aanpak kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn en hoeven niet per 
definitie infrastructuurmaatregelen op het betreffende traject te zijn.  Ook 
bijv. algemene maatregelen voor de verbetering van het openbaar 
vervoer kunnen in het plan van aanpak worden opgenomen. 

 
Voorts moeten de mogelijkheden worden onderzocht voor de concrete realisatie 
van concepten van ketenmobiliteit en ketenlogistiek.  De auto of vrachtwagen als 
individueel vervoermiddel heeft meer en meer te maken met knelpunten op het 
vlak van bereikbaarheid (bijv in en rond stedelijke kernen met grote 
verkeerscongestie waar ook parkeren steeds moeilijker wordt), maar ook het 
openbaar of collectief vervoer alleen is voor velen geen volwaardig alternatief.  Bij 
ketenmobiliteit is het de bedoeling om zowel bij het personenvervoer als bij het 
goederenvervoer op een gestructureerde en doordachte manier koppelingen, 
afstemming en een hechtere samenhang te realiseren tussen verschillende 
vervoersvormen (wegvervoer, openbaar vervoer, collectief vervoer,…).  Deze 
combinaties of netwerken van verschillende op elkaar afgestemde en aansluitende 
vervoersystemen moeten zodanig worden georganiseerd dat personen en 
goederen naadloos van deur tot deur kunnen worden vervoerd.  

                                                 
21  Zonder dat de SERV zich reeds concreet uitspreekt over concrete waarden.  In Nederland wordt de 

minimale gemiddelde trajectsnelheid op 60 km/h gesteld voor het drukste spitsuur. 
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Hierbij gaat het niet alleen om de keuze tussen individueel, collectief of openbaar 
vervoer, maar ook om de introductie van nieuwe vervoersconcepten, 
geïntegreerde reisinformatie, geïntegreerde betalingssystemen en de inrichting 
van transferia.  Deze transferia zijn cruciaal in het concept van ketenmobiliteit, 
want dit zijn de locaties waar de schakels van de keten aan elkaar verbonden zijn. 
 
De SERV is van oordeel dat in het licht van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid 
ketenmobiliteit een essentieel instrument moet zijn voor het verbeteren van de 
bereikbaarheid.  Het beleid moet expliciet rekening houden met de manier waarop 
de verschillende modi het best worden ingezet.  Het mobiliteitsplan moet hierover 
duidelijkheid verschaffen. 
 
Ook voor het openbaar vervoer moet een duidelijke procedure met duidelijk 
meetbare criteria worden uitgewerkt om de bereikbaarheidsdoelstellingen effectief 
te realiseren (cf. hoger vermelde procedure).  De minimale gemiddelde 
trajectsnelheid is ook hier een belangrijke indicator om de beleidsdoelstellingen te 
meten en te realiseren.  Concreet wordt voorgesteld om als indicator de 
‘wenssnelheden’ te gebruiken zoals reeds opgenomen in tabel 27 van het ontwerp 
mobiliteitsplan22.  Hierbij wordt een onderscheid gemaakt worden tussen 
bovengewestelijk, gewestelijk, boven-lokaal en lokaal openbaar vervoer.  Ook hier 
moet gelden dat indien de gewenste criteria niet worden gehaald, een concreet 
plan van aanpak moet worden opgesteld met concrete corrigerende maatregelen 
om de doelstellingen alsnog te realiseren. 
 
De problematiek van de stadsdistributie moet een essentieel onderdeel zijn van 
het mobiliteitsbeleid en derhalve ook van het mobiliteitsplan.  Volgens het 
duurzaam scenario zouden de meeste bereikbaarheidsproblemen, dus ook in de 
stedelijke kernen, tegen 2010 grotendeels opgelost moeten zijn.  Aan de concrete 
realisatie hiervan kan, zoals eerder reeds is aangegeven, getwijfeld worden. Dit 
geldt in het bijzonder ook voor de stadsdistributie.  Er is volgens de SERV meer 
nodig dan de algemene maatregelen en indicatoren die in het duurzaam scenario 
zijn vervat.  Een doelgericht beleid ten aanzien van de stadsdistributie is absoluut 
nodig.  Er wordt daarom gepleit voor de ontwikkeling van een specifiek 
beleidskader voor de stadsdistributie, dat zowel rekening houdt met de belangen 
van de transportsector als met de doelstellingen op het vlak van bereikbaarheid, 
leefbaarheid en veiligheid.   

 

                                                 
22  Tabel 27 van het ontwerp mobiliteitsplan (blz 84) geeft de gewenste karakteristieken weer van de 

verschillende vervoerstelsels.  De ‘wenssnelheden’ worden onderverdeeld naargelang het 
schaalniveau (bovengewestelijk; gewestelijk, boven-lokaal en lokaal). Elk schaalniveau is op zijn 
beurt onderverdeeld in subniveaus.  Voor ieder subniveau is een specifieke wenssnelheid 
vastgelegd. 
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Binnen dit beleidskader zou een standaardprocedure voor de steden en 
gemeenten moeten uitgewerkt worden, zodat een optimale afstemming en 
uniformiteit van maatregelen mogelijk wordt; onder meer op het vlak van toegang 
voor distributievoertuigen in gemeenten en afstemming van venstertijden.  
Momenteel zijn er versnipperde gemeentelijke regelingen op het gebied van 
voertuigeisen, venstertijden en parkeervoorzieningen.  Ook de transportsector is 
gebaat met de introductie van een duidelijk, éénvormig en afgestemd beleidskader 
voor de stadsdistributie.  Bij de uitwerking van dergelijk beleidskader is 
voorafgaandelijk overleg met alle betrokken, dus ook de transportsector, absoluut 
noodzakelijk. 
 
Verder pleit de SERV voor intensief onderzoek naar nieuwe concepten van 
stadsdistributie.  De mogelijke inzet van milieuvriendelijke en alternatieve 
vervoerstechnieken (bijv. de potentialiteiten van ondergrondse transporten), alsook 
de ontwikkeling van multimodale stedelijke of regionale distributiecentra moeten 
hierbij zeker aan bod kunnen komen. 

 
 

5.3 Over de ambities van het mobiliteitsplan inzake toegankelijkheid 
 

5.3.1 Wat zegt het plan? 
 
Volgens het mobiliteitsplan moet iedereen over voldoende 
mobiliteitsmogelijkheden beschikken.  Vervoersarmoede moet worden uitgesloten 
en vervoersongelijkheden tussen verschillende maatschappelijke groepen moeten 
gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau.  Armoede en persoonlijke 
kenmerken mogen niet langer een hinderpaal zijn voor deelname aan de mobiliteit.  
Toegankelijkheid impliceert ook dat voor bepaalde groepen de tijdsdruk die met 
verplaatsing gepaard gaat niet verder mag toenemen.  Meer concreet zal: 
 

a) tegen 2005  basismobiliteit voor mensen zonder auto en tegen 2010 
“volwaardige vervoersalternatieven” gerealiseerd zijn; 

 
b) tegen 2005 wordt een normering voor de toegankelijkheid van openbare 

ruimtes en bussen voor gehandicapten opgemaakt en vanaf 2005 worden 
deze normen systematisch uitgevoerd; 

 
c) rond 2005 zullen alle nieuw ingeplante diensten of activiteiten bereikbaar zijn 

via openbaar vervoer of collectieve systemen en tegen 2010 alle 
maatschappelijk belangrijke diensten of activiteiten (inclusief fiets – en 
voetgangersinfrastructuur); 
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d) de problemen inzake sociale veiligheid mogen niet escaleren en tegen 2010 
dienen alle problemen in dat verband bij het openbaar vervoer en bij het fiets 
– en voetgangersverkeer weggewerkt te zijn; 

 
e) negatieve sociale consequenties van beperking van de automobiliteit mogen 

niet leiden tot onevenredige afwenteling van de kosten op automobilisten uit 
lagere inkomensgroepen. 

 
5.3.2 bedenkingen 

 
De ambities van het mobiliteitsplan op het vlak van toegankelijkheid kunnen 
grotendeels ondersteund worden.  De algemene en forse uitbreiding van het 
aanbod van openbaar vervoer in uitvoering van de decretale basismobiliteit en het 
daarbij horende netmanagement zullen zeker de doelstellingen inzake grotere 
vervoersgelijkheid dichterbij brengen (in ieder geval op het niveau van landelijke 
gebieden versus stedelijke gebieden).   
 
Toch is de SERV enigszins bekommerd over de vaststelling dat de samenleving in 
sterk toenemende mate is afgestemd op het ongelimiteerd beschikken over 
mobiliteit.  Beheersbaarheid van de mobiliteit lijkt minder aan de orde, ook in het 
ontwerp mobiliteitsplan.  Nochtans dient volgens de Raad juist op het vlak van 
mobiliteitsbeheersing het mobiliteitsbeleid sturend op te treden en indien nodig 
correcties door te voeren.  Verhogen van de mogelijkheden tot maatschappelijke 
participatie hoeft dan ook niet per definitie opgevangen te worden door het streven 
naar meer mobiliteit.  Het is trouwens een illusie te denken dat 
vervoersongelijkheid kan uitgesloten worden. 
 
Het toegankelijkheidsbeleid wordt in Vlaanderen vooral geconcretiseerd via de 
basismobiliteit en een aantal algemene maatregelen.  Erg overtuigende 
argumenten brengt het ontwerpplan echter niet aan om aan te tonen dat na 
uitvoering van de basismobiliteit de vastgestelde vervoersongelijkheden ook 
effectief zullen verminderen.  En op welke wijze moeten deze effecten gemeten 
worden: uiteenlopend aantal verplaatsingen, uiteenlopende afstand waarover de 
verschillende categorieën van mensen zich verplaatsen, ….?  Meer in het 
algemeen legt het plan een grote prioriteit op het tegengaan van 
vervoersongelijkheid, maar zegt het niets over wie voor het gevoerde beleid het 
meest zal betalen en wie er het meest zal van genieten.  De vraag is ook of deze 
instrumenten volstaan om sociaal-economische uitsluiting van bepaalde 
bevolkingsgroepen uit te sluiten.   
 
Het beleid ten aanzien van een betere toegankelijkheid moet meer zijn dan het 
tegengaan van vervoersarmoede en het indijken van vervoersongelijkheid.  



 
- 35 - 

 
 
 

Vervoersarmoede zou namelijk ook moeten bekeken worden in zijn relatie tot 
sociale uitsluiting.  Het ontwerp mobiliteitsplan zegt niets over de relatie tussen 
mobiliteit en arbeidsmarkt.  Afgezien van een verwijzing naar de toenemende 
pendeltijd (en de impact ervan op het gezinsleven) komt het woord arbeidsmarkt 
zelfs niet voor in de gehele analyse.  Een benadering vanuit het gezichtspunt 
“sociale uitsluiting” en de rol die deelname aan de mobiliteit daarin speelt of zou 
kunnen spelen zou wellicht een veel meer doelgerichte en selectieve aanpak 
opleveren.   
 
De relatie tussen arbeidsmarkt en mobiliteit is een belangrijke factor in de visie op 
het concept van algemene duurzaamheid en het welvaartsbegrip.  De manier 
waarop de economische activiteiten en de arbeidsmarkt georganiseerd en 
gelocaliseerd zijn, heeft ongetwijfeld een impact op de mobiliteit.  Anderzijds 
beïnvloeden de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van mobiliteit ook de 
economische activiteiten en de arbeidsmarkt.  Het HIVA heeft in samenwerking 
met Langzaam Verkeer23 onderzoek verricht naar het verband tussen de 
arbeidsmarkt en de mobiliteitsmarkt.  Ondanks de vaststelling dat geen éénduidige 
conclusies voor heel Vlaanderen kunnen worden getrokken, blijkt uit het 
onderzoek dat de relatie tussen arbeidsmarkt en mobiliteitsmogelijkheden reëel is.  
Het mobiliteitsbeleid (en het mobiliteitsplan) moet aan deze problematiek, meer 
dan nu het geval is, bijzondere aandacht besteden.  Op basis van verder 
onderzoek moeten doelgerichte maatregelen worden uitgewerkt. 
 

5.3.3 Aanbevelingen 
 

De SERV kan zich aansluiten bij de ambities van het mobiliteitsplan op het vlak 
van basismobiliteit en de aanpak van vervoersarmoede. 
 
Het mobiliteitsplan moet evenwel meer aandacht besteden aan de relatie tussen 
vervoersarmoede en sociale uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen.  In het 
bijzonder de koppeling tussen mobiliteitsmogelijkheden en toegang tot 
arbeidsmarkt moet grondig worden onderzocht.  Via specifieke 
doelgroepmaatregelen moet het mobiliteitsbeleid een essentiële bijdrage leveren 
om sociaal-economische uitsluiting van de burgers en eventuele uitsluiting op de 
arbeidsmarkt, tegen te gaan.  Hierbij mag niet per definitie uitgegaan worden van 
het streven naar meer mobiliteit als enige oplossing voor dit probleem.  Ook 
andere maatregelen (zoals bijv. locatiebeleid) moeten in dit kader bestudeerd 
worden. In het mobiliteitsplan zouden hiervoor concrete criteria en duidelijke 
maatregelen moeten worden vastgelegd.   
 

                                                 
23 Duurzame mobiliteit in een duurzame arbeidsmarkt. HIVA + Langzaam Verkeer. 2001. 
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De toegankelijkheid en mobiliteit voor gehandicapten moet in deze context één 
van de topprioriteiten in het toegankelijkheidsbeleid zijn.  Hiermee moet op zeer 
korte termijn vooruitgang worden geboekt.  In het ontwerp mobiliteitsplan wordt 
aandacht besteed aan de mobiliteitsdeelname voor gehandicapten, doch de SERV 
is van oordeel dat de voorgestelde maatregelen versneld moeten uitgevoerd 
worden.  Tegen 2005 moet hiermee reeds een wezenlijke vooruitgang zijn 
geboekt. 
 
 

5.4 Over de ambities van het mobiliteitsplan inzake verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid en milieu- en natuurkwaliteit 
 

5.4.1 Wat zegt het plan? 
 
Volgens het mobiliteitsplan moet mobiliteit gepaard gaan met een forse 
verbetering van de verkeersveiligheid.  De verwachte trendmatige vermindering 
van het aantal verkeersslachtoffers is onvoldoende.  Het ambitieniveau wordt 
hoger gelegd: de Vlaamse achterstand t.a.v. de Europese koplopers moet tegen 
2010 tot de helft terug gebracht zijn.  Ten opzichte van 1999 moet het aantal 
doden, dodelijk gewonden en zwaargewonden met 50 % verminderd zijn.   
 
Op zeer lange termijn moet de verkeersleefbaarheid zodanig verbeterd zijn dat zij 
geen negatieve rol meer speelt in de woonplaatskeuze.  Concreet wordt gemikt op 
het verminderen van het aantal ernstig door geluid gehinderde personen.  Er moet 
voldaan worden aan de internationale afspraken voor elementen die met 
gezondheid te maken hebben en voor het overige mag hinder niet toenemen en 
moet de belevingskwaliteit minstens gelijk blijven.  Voor een aantal zaken is nog 
uitwerking in normen vereist.  Bijzonder van belang bij het bevorderen van de 
verkeersleefbaarheid zijn : het verbeteren van de verkeersleefbaarheid in 
stedelijke gebieden en kernen van gemeenten, de leefbaarheid daar verbeteren 
waar de gezondheid in gevaar komt en het versterken van de stedenbouwkundige 
kwaliteit en de landschappelijke herkenbaarheid. 
 
Het is ook de bedoeling om de schade aan milieu en natuur terug te dringen, zelfs 
al neemt de mobiliteit verder toe.  Het ambitieniveau bestaat uit het 
tegemoetkomen aan nationale en internationale doelstellingen inzake de reductie 
van emissies.  De versnippering van de natuur moet geminimaliseerd worden en 
de transportinfrastructuur moet beter ingepast worden in de omgeving.  Belangrijk 
instrument hiervoor is de invoering van een (plan)MER voor belangrijke ingrepen, 
evenals het bevorderen van het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen 
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5.4.2 Bedenkingen 
 
Wat verkeersveiligheid betreft kan worden vastgesteld dat België in Europa 
duidelijk achterop hinkt.  Er moet bijgevolg een quantumsprong gerealiseerd 
worden.  Het mobiliteitsplan zet een aantal lijnen uit om de verkeersveiligheid te 
verhogen.  Aangepast verkeersgedrag, telematica, monitoring, veiliger voertuigen, 
verlaging van de maximumsnelheid, verkeerseducatie, strengere controles, veiliger 
inrichting van het wegennet, … zijn hierbij enkele middelen om dergelijke 
quantumsprong te realiseren.   
 
Gelet op het acute ernst van de verkeersveiligheidsproblematiek moet er dringend 
een ruim actieplan voor de verkeersveiligheid worden gerealiseerd.  Daarbij moet 
ook bijzondere aandacht gaan naar de problematiek van de verkeersveiligheid in 
het goederenvervoer over de weg.  Omwille van het specifieke karakter zal het 
verbeteren van de verkeersveiligheid in het goederenvervoer een specifieke 
aanpak vergen.  Een aparte module vrachtvervoer in het verkeersveiligheidsplan is 
dan ook ten zeerste aangewezen.  De Sectoriële Commissie Goederenvervoer 
heeft zich ook gebogen over de problematiek en heeft in haar recente aanbeveling 
over de verkeersveiligheid in het goederenvervoer over de weg 14 algemene en 
specifieke maatregelen voorgesteld om de verkeersveiligheid in het wegvervoer 
effectief te verbeteren.  De SERV heeft deze aanbeveling ten volle ondersteund en 
is ervan overtuigd dat de voorgestelde set van maatregelen een wezenlijke 
bijdrage zullen leveren om de verkeersveiligheid in het goederentransport 
daadwerkelijk en fundamenteel te verbeteren.  
 
De SERV stelt vast dat met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid 
en het uitwerken van concrete maatregelen daarvoor, vanuit het beleid een aantal 
structuren werden opgezet.  Onder meer werd er een Staten-Generaal van de 
verkeersveiligheid in het leven geroepen (midden 2001).  Een stuurgroep, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale en regionale regeringen, 
formuleert voorstellen van maatregelen die moeten genomen worden door de 
verschillende departementen voor de vermindering van het aantal doden en 
zwaargewonden tegen 2010.  Daarnaast is er een begeleidingscomité dat 
voorstellen formuleert voor kwantitatieve doelstellingen en beleidsaanbevelingen 
doet.  Thema’s die reeds zijn aan bod gekomen in het begeleidingscomité zijn o.m. 
overdreven en onaangepaste snelheid, rijden onder invloed, wegeninfrastructuur 
en ook de te grote betrokkenheid van vrachtwagens bij zware ongevallen.  Het 
begeleidingscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van een dertigtal 
diverse instellingen en organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken 
zijn bij het verkeer en vervoer.  Opmerkelijk is echter dat de sociale partners niet 
zijn vertegenwoordigd, noch de vertegenwoordigers van het vrachtvervoer, 
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niettegenstaande de problematiek van de verkeersveiligheid in het vrachtvervoer 
één van de hoofdthema’s is.   
 
Evenmin worden de sociale partners rechtstreeks betrokken bij de werking van het 
recent opgerichte Steunpunt Verkeersveiligheid in Vlaanderen.  Dit is een 
consortium dat bestaat uit de VUB en het LUC.  De taak van het Steunpunt is het 
uitstippelen van de weg naar een duurzaam en succesvol 
verkeersveiligheidsbeleid. 
De SERV kan zich grotendeels vinden in de ambities en de doelstellingen van het 
mobiliteitsplan ten aanzien van de verkeersleefbaarheid. Probleem bij dit 
onderdeel zal wellicht de omzetting zijn in concrete initiatieven en de vraag in 
hoeverre voor enkele specifieke domeinen de voorgestelde maatregelen en 
initiatieven ook wel effectief tot de vooropgezette maatregelen zullen leiden. 
 
De SERV kan ook grotendeels instemmen met de ambities en de doelstellingen 
inzake verbetering van de milieu- en natuurkwaliteit. 
 
Doch één van de bekommernissen is de tegenstelling tussen de eerder 
optimistische verwachtingen van het mobiliteitsplan en de draagwijdte van de 
strategische MER, meer in het bijzonder de evaluatie van diverse 
infrastructuurprojecten op de milieu- en natuureffecten.  Het trendscenario krijgt in 
het MER een onvoldoende.  Maar er dienen zich blijkbaar ook ernstige conflicten 
aan rond (infrastructuur)projecten waarvan de uitvoering niet alleen als verworven 
kan worden beschouwd, maar die ook essentiële onderdelen zijn in de parameters 
van het duurzaam scenario.  Tevens kan men zich vragen stellen bij de 
duurzaamheid van het duurzaam scenario op het vlak van milieu en leefbaarheid, 
aangezien de maatregelen van het mobiliteitsplan volgens de MER blijkbaar niet 
van die aard zijn om bijv. de luchtkwaliteit drastisch te verbeteren en de 
internationale normen te realiseren.  Duidelijkheid over de afweging van de 
doelstellingen is dan ook noodzakelijk.  Wat zal bijvoorbeeld de impact zijn van de 
realisatie van de milieudoelstellingen op de infrastructuurplanning.  Het plan geeft 
hierover geen informatie. 
 

5.4.3 Aanbevelingen 
 
Verkeersveiligheid 
 
Ook de SERV pleit voor een drastische verbetering van de verkeersveiligheid en 
dringt aan op een versnelde realisatie van een multimodaal 
verkeersveiligheidsplan, waarbij naast een verbetering van de veiligheid in het 
personenvervoer, ook bijzondere aandacht wordt besteed aan het verbeteren van 
de verkeersveiligheid in het goederenvervoer.  Daarbij moet gestreefd worden 
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naar de realisatie van de verkeersveiligheidsdoelstelling zoals opgenomen in het 
Pact van Vilvoorde : De veiligheid moet in 2010 zodanig verbeterd zijn, dat 
Vlaanderen zijn achterstand tegenover de huidige Europese koplopers heeft 
gehalveerd. 
 
Aangezien de problematiek van de verkeersveiligheid en meer in het bijzonder de 
bevoegdheden over de diverse aspecten die aan de verkeersveiligheid zijn 
verbonden erg versnipperd zijn, moet ieder bestuursniveau maximaal initiatieven 
ontplooien voor de materies waarvoor het bevoegd is om de verkeersveiligheid te 
verbeteren.  Eén van de belangrijkste hefbomen voor Vlaanderen hiervoor is het 
infrastructuurbeleid en het ruimtelijk ordeningsbeleid.  Het veiliger inrichten van de 
wegen, door o.m. een rigoureuze aanpak van de zwarte punten en de doortochten, 
zou volgens de SERV hierbij een eerste prioriteit moeten zijn. 
 
Daarbovenop moet de Vlaamse overheid stimulerende en ondersteunende acties 
ondernemen, gericht op het realiseren van een algemene veiligheidscultuur en op 
de productie van of het rijden met veiliger auto’s en vrachtwagens. 
 
De sociale partners moeten betrokken worden bij de voorbereiding en de 
uitwerking van het verkeersveiligheidsbeleid, ook ten aanzien van het 
vrachtvervoer.  In deze context dringt de SERV meer in het bijzonder aan op een 
grondig overleg op Vlaams niveau over de aanbeveling van de Sectoriële 
Commissie Goederenvervoer over de verkeersveiligheid in het goederenvervoer.  
 
Verkeersleefbaarheid 
 
Wat de verkeersleefbaarheid betreft dringt de Raad aan op heel concrete criteria 
en maatregelen in plaats van eerder algemene bepalingen. In deze context moet 
de aanpak van doortochten en zwarte punten binnen de planperiode versneld 
worden gerealiseerd.  Doelgerichte maatregelen moeten prioritair worden 
uitgewerkt om tegen 2010 alle dorpskernen beter te wapenen tegen snel 
doorgaand verkeer.   
 
Ook andere beleidsdomeinen moeten de doelstellingen op het vlak van 
verkeersleefbaarheid ondersteunen.  Het ruimtelijk ordeningsbeleid moet via 
concrete maatregelen zijn verantwoordelijkheid nemen om de verdere 
versnippering van de open ruimte en de natuur tegen te gaan. 
 
Milieu- en natuurkwaliteit 
 
De SERV pleit voor de implementatie van doelgerichte en concrete maatregelen 
om de milieu- en natuurkwaliteit drastisch te verbeteren.  Tevens moeten er criteria 
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en indicatoren worden ontwikkeld die een tijdige en adequate bijsturing van het 
beleid mogelijk maken.   
 
Van essentieel belang is de draagwijdte van de strategische MER.  Er moet 
duidelijk worden bepaald wat de modaliteiten en de impact zijn van resultaten die 
voortvloeien uit een strategische MER op andere doelstellingen zoals 
bereikbaarheid (meer in het bijzonder de realisatie van infrastructuurprojecten).  
Een duidelijke besluitvormingsprocedure is hier dan ook noodzakelijk. 
 

5.5 Over de onderlinge afweging van de verschillende doelstellingen 
 

5.5.1 Wat zegt het plan? 
 
Het mobiliteitsplan erkent dat de realisatie van de doelstellingen en ambities  
onvermijdelijk zal leiden tot conflicten en een afweging noodzakelijk zal maken.  
Belangrijk is de verklaring van de minister in de parlementaire commissie waarin 
duidelijk werd gesteld dat de doelstellingen op het vlak van verkeersveiligheid, 
toegankelijkheid en leefbaarheid op korte termijn prioriteit hebben t.o.v. de 
bereikbaarheid.   
 

5.5.2 Bedenkingen 
 
Een expliciete en globale afweging van de doelstellingen is in het plan niet 
voorhanden.  Wel is voor de verschillende maatregelen aangegeven in welke zin 
zij de realisatie van de 5 doelstellingen beïnvloeden.  De verschillende 
maatregelen en de daarmee overeenstemmende effecten worden evenwel nog 
altijd gewoon naast elkaar geplaatst.  Ze worden bijv. niet in 
“uitvoeringsscenario’s” waarin alternatieve prioriteiten t.a.v. de verschillende 
doelstellingen worden aangehouden, samengevat. 
 
Vooral de afweging van de doelstellingen op microniveau (bij de realisatie van 
concrete infrastructuurprojecten) is een cruciaal element.  Het is op microniveau 
dat men het spanningsveld tussen de doelstellingen op het vlak van 
bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu het meest en concreet ondervindt.  
Momenteel biedt het mobiliteitsplan geen duidelijkheid over de wijze waarop de 
afweging tussen de verschillende doelstellingen op microniveau moet gebeuren.  
Dit geldt in het bijzonder ook voor de realisatie van grote infrastructuurprojecten. 
 
De onderlinge afweging van de doelstellingen gaat niet uitsluitend om procedures, 
maar dient ook een inhoudelijke invulling te hebben.  Bij de afweging moeten alle 

                                                 
24  Zonder hier reeds concrete uitspraken te doen over de maximumsnelheid. 
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doelstellingen immers getoetst worden aan een ruime welvaartseconomische 
benadering, ook in het kader van grote infrastructuurprojecten. 
 

5.5.3 Aanbevelingen 
 
De SERV dringt sterk aan op een evenwichtige realisatie van de verschillende 
doelstellingen.  De afweging van de doelstellingen moet zodanig gebeuren dat de 
algemene economische en maatschappelijke welvaart wordt bevorderd.  
 
De toestand op het vlak van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid is in 
Vlaanderen echter zo precair dat serieuze verbeteringen zich op korte termijn 
opdringen.  Wil de evolutie van het verkeer en het vervoer maatschappelijk 
aanvaardbaar blijven, dan zullen kordate maatregelen op het vlak van 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid op korte termijn noodzakelijk zijn.  
Zoniet dreigt ook het maatschappelijk draagvlak voor de positie van Vlaanderen 
als logistieke hart van Vlaanderen verloren te gaan. 
 
De verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid zijn acute, rechtstreeks voelbare en 
zichtbare problemen in het mobiliteitsgebeuren en verdienen bijzondere aandacht.  
Dit mag echter niet beletten dat eveneens bijzondere aandacht moet gaan naar de 
andere pijlers van de mobiliteit, meer in het bijzonder de bereikbaarheid en het 
infrastructurele luik.   
 
De SERV pleit voor een specifieke besluitvormingsprocedure voor (grote) 
infrastructuurprojecten die duidelijk aangeeft welke stappen in het 
besluitvormingsproces moeten doorlopen worden en die ook duidelijk aangeeft op 
welke manier de onderlinge afweging van de verschillende doelstellingen wordt 
gemaakt. 
 
Een duidelijke fasering tussen verschillende beslissingsmomenten, vertrekkend 
van de beleidsvoornemens, over een inspraakprocedure tot de regeringsbeslissing 
en de uiteindelijke realisatie van het project is hierbij aangewezen.  Binnen 
dergelijke fasering heeft ook de methodologie voor de afweging van de 
verschillende doelstellingen zijn plaats. 
 
Deze afwegings- en besluitvormingsprocedure moet op korte termijn beschikbaar 
zijn.  De voorbereiding ervan kan een opdracht zijn voor de Vlaamse 
Mobiliteitsraad (MORA). 
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5.6 Aanbevelingen en standpunten over de voorgenomen maatregelen in 
het mobiliteitsplan 

 
Het mobiliteitsplan bevat een uitgebreide lijst van “mogelijke” maatregelen die te 
beschouwen zijn als uitvoeringsmaatregelen van 45 zogenaamde “dragende 
maatregelen”.  Een goed plan moet inderdaad op zeer uiteenlopende domeinen 
scoren en maatregelen nemen.  De 45 dragende maatregelen zijn in die zin wellicht 
heel evident.  Maar volgens de SERV is het een illusie dat zij allemaal ook effectief 
kunnen uitgevoerd worden.  Het probleem met deze lijst is de reële status van deze 
beleidsaanbevelingen.  Het is vooral niet duidelijk in hoeverre zij ook effectief 
uitvoerbaar zijn en effectief ook behoren tot de prioriteiten van het beleid. 
 
Daarom pleit de SERV voor de samenstelling van concrete beleidspakketten, 
bestaande uit een samenhangend geheel van maatregelen (eerder dan een globale 
opsomming van de talrijke en uiteenlopende maatregelen), waarbij de overheid er 
zich toe verbindt dat alle maatregelen waaruit een beleidspakket is samengesteld, 
ook effectief binnen een vastgelegde termijn zullen worden gerealiseerd.  Uiteraard 
moet bij de uitvoering van de beleidspakketten rekening worden gehouden met een 
zo evenwichtig mogelijke realisatie van de verschillende doelstellingen.  Belangrijk is 
dat aan de verschillende maatregelen een concrete agenda en prioriteitenstelling 
moet wordt verbonden. 
 
De SERV wil hier een eerste aanzet geven voor de opsomming van een aantal 
relevante beleidspakketten25. 
 

a. Maatregelen om de mobiliteitsvraag te sturen 
b. Uitbreiding van de capaciteit van het vervoersnetwerk 
c. Uitbreiding van het openbaar vervoeraanbod 
d. Inzet van prijsinstrumenten 
e. Maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid 
f. Maatregelen voor ten behoeve van de verkeersleefbaarheid 
g. Maatregelen voor een betere afstemming van mobiliteit op milieu en 

het natuurbehoud. 
 
Voor een aantal van deze mogelijke beleidspakketten worden hieronder enige 
overwegingen geformuleerd. 
 
a. Maatregelen om de mobiliteitsvraag te sturen 
 
De belangrijkste onderdelen van dit pakket zijn :  

                                                 
25  Dit is geen limitatieve lijst.  Hij dient beschouwd te worden als voorbeeld en eerste aanzet. 
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?? Ruimtelijke ordening 
?? Flexibiliteit  
?? ICT 
?? Bedrijfsvervoerplannen 
?? Beladingsgraad in het goederenvervoer  

 
Het ontwerp mobiliteitsplan verwacht veel van de maatregelen om de 
mobiliteitsvraag te sturen.  Maar desondanks worden er weinig heel concrete 
maatregelen voorgesteld.  Op het vlak van bijv. de bedrijfsvervoerplannen hebben 
ervaringen uit het verleden nochtans geleerd dat zonder de nodige krachtige 
incentives, deze heel moeilijk van de grond komen.  Het plan speelt onvoldoende in 
op deze vaststellingen.  Ook wat de concrete agenda van de voorgestelde 
maatregelen betreft is plan eerder beperkt.   

 
De SERV dringt aan op een dringende evaluatie van de impact van het ruimtelijk 
beleid op de mobiliteitsdoelstellingen zoals geformuleerd in het ontwerp 
mobiliteitsplan.  Er moet op korte termijn worden nagegaan in hoeverre het ruimtelijk 
beleid zoals vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, al dan niet de 
mobiliteitsdoelstellingen ondersteunt. 
 
De bevordering van bedrijfsvervoerplannen moet vanuit de overheid beter worden 
ondersteund.  De mogelijkheden en de implicaties van clustering van bedrijven en 
instellingen binnen meer globale concepten van bedrijfsvervoerplanning 
(bijvoorbeeld binnen eenzelfde industriezone) moet in deze context grondig 
onderzocht worden. 
 
Er moet op korte termijn een overleg worden opgestart met de Sectoriële 
Commissie Goederenvervoer over de problematiek van flexibilisering van werk- en 
levertijden.  De sectorcommissie is reeds geruime tijd actief rond deze problematiek 
en plant naar de toekomst toe een aantal concrete initiatieven.  De SERV vraagt dat 
deze initiatieven vanuit de overheid zouden worden ondersteund. 
 
b. Forse uitbreiding van de capaciteit van het vervoersnetwerk 
 
Wat het autowegennetwerk betreft kunnen vragen gesteld worden bij de toewijzing 
van de infrastructuurprojecten en de bepaling van de prioriteiten, meer in het 
bijzonder over de aanwijzingen die er zijn om elke provincie een groot project toe te 
kennen.  
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Voor het stads- en streekvervoer is er afgezien van de verwijzing naar 
aanboduitbreiding (en de voorziene investeringen van het Masterplan Antwerpen) 
weinig concreets voorzien voor de uitbreiding van de capaciteit in de planperiode.   
 
Voor de spoorwegen zijn de meeste van de opgesomde projecten opgenomen in 
het investeringsprogramma van de NMBS (capaciteitsuitbreiding is daar in 
hoofdzaak een zaak van de tweede helft van het programma).  Sommige komen 
niet voor (bijv. heropening nieuwe regionale lijnen, onderzoek naar het potentieel 
van sommige verbindingen en bijkomende stopplaatsen).  In het reizigersvervoer 
wordt gerekend op een verhoging van de benutting door het inzetten van meer 
langere treinen en dubbeldekrijtuigen.  Dit vergt aanzienlijke investeringen; nochtans 
is er geen toetsing in het plan met de voorzieningen in het NMBS-investeringsplan. 
 
Voor de binnenvaart is er een programma die de bestaande infrastructurele 
knelpunten moet oplossen.  Daarvoor zijn 10 infrastructuurprojecten voorzien 
(grotendeels op te starten op middellange en lange termijn).  Prioriteit wordt 
gegeven aan maatregelen die de “minimumdienstverlening voor de TEN-
waterwegen op het hoofdwaterwegennet garanderen (vergt o.a. realiseren van 
minimum – doorvaarthoogte onder bruggen, uitbreiding bediening sluizen).   
Het verschil tussen het trendscenario en het duurzaam scenario is voor deze 
projecten niet duidelijk. 

 
Voor de planning en realisatie van grote infrastructuurprojecten moet een duidelijke 
en gefaseerde besluitvormingsprocedure worden uitgewerkt.  Binnen deze fasering 
moeten de prioriteiten worden vastgelegd op basis van een duidelijke en grondige 
inhoudelijke afweging.  
 
De SERV vraagt ook meer duidelijkheid over de investeringen die voorzien worden 
om het aanbod van het openbaar vervoer kwantitatief en kwalitatief uit te breiden.   
 
c. Uitbreiding van het openbaar vervoeraanbod 
 
Voor het stads– en streekvervoer is er op de eerste plaats de realisatie van de 
basismobiliteit en de daarmee noodzakelijke uitbreiding van het aanbod.  Alle 
maatregelen hiervoor zullen op korte termijn worden opgestart. 
 
Voor het treinverkeer wordt op korte termijn gestart met een substantiële verhoging 
van de frequentie.  Het aantal voertuigkm in het treinverkeer zou tegen 2010 in het 
duurzame scenario moeten toegenomen zijn met 66 % in vergelijking met 1998 of 
ook 17 % meer dan bij het trendscenario.  De Raad heeft vragen bij deze heel 
ambitieuze doelstelling.   
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In het ontwerp mobiliteitsplan ontbreekt een gestructureerde visie op het concept 
van vervoersketen en ketenmobiliteit.  In het licht van een werkelijk geïntegreerd 
mobiliteitsbeleid waarbij de verschillende modi zo optimaal mogelijk op elkaar 
moeten inspelen, is de uitwerking van een concept van ketenmobiliteit onontbeerlijk.   
 
De SERV pleit voor een duidelijk gefaseerde aanpak op het vlak van 
vervoersuitbreidingen.  De basismobiliteit moet gerealiseerd worden volgens een 
geactualiseerde fasering. 
 
Er moeten concrete maatregelen worden uitgewerkt die ingepast worden in een 
gestructureerde visie over ketenmobiliteit en ketenlogistiek.  
 
 
d. Inzet van prijsinstrumenten 
 
Dit beleidspakket is in het plan onvoldoende uitgewerkt.  Over de inzet van 
prijsinstrumenten heerst vooralsnog de grootste onduidelijkheid.  Daarenboven 
wordt in het plan niet ingespeeld op de internationale ontwikkelingen rond 
prijsbeleid.   
 
Het prijsbeleid in het ontwerp mobiliteitsplan steunt grotendeels op 2 elementen : 
 

?? Een stijging van de variabele autokosten door een verhoging van de 
(brandstof)accijnzen.    

?? Het duurder maken van parkeren. 
 

Het mobiliteitsplan kiest ervoor om geen enkele bijkomende heffing in te voeren, 
integendeel, de enige bestaande tolheffing zou volgens het plan worden afgeschaft.  
Het plan is hierover erg dubbelzinnig. 
 
De beleidsmaatregelen geven nergens aan welke maatregelen zullen of moeten 
genomen worden om de veronderstelde stijging van de variabele autokosten in 
werkelijkheid te realiseren.  Er is een grote onduidelijkheid hierover in het plan.  Als 
inderdaad alleen de accijnzen en de energiebijdrage aan de orde zijn heeft het 
Vlaamse gewest geen enkele bevoegdheid en kan het niet veel meer doen dan 
terzake voorstellen doen aan de federale overheid.  Het gaat hier dus louter om een 
hypothetische benadering. 
 
Als één van de belangrijke pijlers voor het voeren van een prijsbeleid wordt het 
parkeerbeleid naar voor geschoven.  Men plant een verdubbeling van de 
parkeerkosten en zal daarmee volgens het mobiliteitsplan op korte termijn starten, 
naast het halveren van parkeermogelijkheden voor bezoekers in stedelijke en 
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kwetsbare gebieden.  De SERV is van mening dat het plan onvoldoende inzicht 
verschaft in de werkelijke economische implicaties en mobiliteitseffecten van 
parkeermaatregelen.   
 
Men kan er van uitgaan dat stringente parkeermaatregelen en parkeerbeperkingen 
positief inwerken op keuze van vervoerwijze en op de leefbaarheid van de stedelijke 
kernen.  Dat sluit niet uit dat er ook onbedoelde neveneffecten kunnen optreden, in 
het bijzonder voor het woon - winkelverkeer.  Recent Nederlands onderzoek op 
basis van een aantal grondige case studies26 heeft bijv. aangetoond dat wat het 
woon - winkelverkeer betreft, parkeertariefmaatregelen weinig tot geen verschuiving 
van de auto naar het openbaar vervoer of de fiets tot gevolg hebben.  Invoering van 
betaald parkeren gaat volgens het onderzoek gepaard met een overloop van 
parkeerdruk naar gebieden waar nog geen betaald parkeren is ingevoerd.  De 
consument zal ten gevolge van een parkeermaatregel eerder naar een ander 
winkelcentrum uitwijken dan een andere vervoerswijze te kiezen.  Stevig ‘sturend 
parkeerbeleid’ kan derhalve leiden tot onbedoelde verschuivingen van koopstromen.  
Wat het woon-werk verkeer betreft brengen tariefmaatregelen ongetwijfeld wel een 
verschuiving naar het openbaar vervoer teweeg. 
 
De SERV pleit in de eerste plaats voor duidelijkheid en een dringende uitwerking 
van een visie over de inzet van prijsinstrumenten in het mobiliteitsbeleid.  Grondig 
onderzoek, ruim overleg en een zo groot mogelijke internationale afstemming is 
hierbij noodzakelijk.  Het feit dat het Vlaamse gewest voortaan over een ruime 
fiscale bevoegdheid beschikt t.a.v. belastingen i.v.m. verkeer moet aanleiding zijn 
tot een grondig onderzoek over de aanwending ervan in het kader van een 
mobiliteitsbeleid (in het bijzonder in de richting van meer variabilisering en in 
achtgenomen het principe van budgettaire neutraliteit).  Verder zal het noodzakelijk 
zijn om op heel korte termijn uit te maken wat de mogelijke consequenties kunnen 
zijn van invoering van variabele heffingen voor het vrachtvervoer in het buitenland 
(Duitsland, Nederland) voor de concurrentiepositie van onze vrachtvervoer. 
 
Het prijs- en tariefbeleid dat ten aanzien van het openbaar vervoer wordt uitgewerkt 
moet minstens ook duidelijkheid verschaffen over de impact ervan op de 
toekomstige financiering van het openbaar vervoer.. 
 
e. Verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid  
 
Met het oog op de verbetering van de verkeersveiligheid voorziet het plan een gans 
pallet van maatregelen, gaande van  het veiliger inrichten van de wegen, het 
versterken van het verkeerstoezicht, specifieke maatregelen t.a.v. het 

                                                 
26  CROW: Effecten van parkeermaatregelen.2001. Ede. 
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goederenvervoer, maatregelen om het fietsverkeer veiliger te maken, fiscale 
maatregelen om de veiligheid van de voertuigen te stimuleren, tot de oprichting van 
een steunpunt voor “verkeersveiligheid” en het invoeren van veiligheidsaudits.  De 
vraag is in hoeverre deze maatregelen passen binnen de normale budgettaire 
voorzieningen en al of niet extra middelen vergen. 
 
De SERV pleit ervoor om in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid 
en de verkeersleefbaarheid in de eerste plaats uit te gaan van de eigen 
bevoegdheden van de Vlaamse overheid.  Een belangrijke pijler hierbij is de 
mogelijkheid voor het plannen en realiseren van infrastructurele ingrepen.  Gelet op 
het grote belang van verkeersveiligheid en -leefbaarheid dringt de SERV erop aan 
dat op korte termijn op dit vlak een wezenlijke vooruitgang wordt geboekt. 

 
5.7 De kostprijs en de welvaartseffecten van het mobiliteitsplan 

 
Een mobiliteitsplan is geen begrotingsdocument, noch een meerjarige budgettaire 
planning.  Maar de ambities van het plan moeten wel getoetst worden op hun 
financiële repercussies en op hun sociaal-economische effecten. 
 
De toetsing van de financiële repercussies is vooral van belang om op een zo 
accuraat mogelijke wijze na te gaan in hoeverre de vooropgezette ambities kunnen 
gefinancierd worden bij een “normale evolutie” van het overheidsbudget voor het 
beleidsdomein “mobiliteit” (inclusief de eventueel reeds vaststaande bijkomende 
budgettaire inspanningen die als verworven kunnen beschouwd worden).  En ze 
moet vooral een indicatie geven welke extra inspanningen zullen nodig zijn om de 
ambities waar te maken. 
 
De toetsing van de welvaartseconomische effecten is niet alleen belangrijk om aan 
te tonen dat de vooropgezette inspanningen globaal zodanige baten zullen 
opleveren dat vanuit welvaartseconomisch oogpunt het plan goed scoort.  Het is 
vooral belangrijk om te onderzoeken hoe diverse mogelijke alternatieve scenario’s 
(verschillende beleidspakketten) scoren en op basis waarvan het beleid keuzes en 
prioriteiten kan bepalen.  Bovendien moet de analyse van de 
welvaartseconomische effecten ook beantwoorden aan de globale visie die ten 
grondslag ligt aan het plan.  Daarom is het voor de SERV van groot belang dat ook 
bij deze analyse een ruim welvaartseconomisch perspectief wordt in acht 
genomen. 
 
Beide toetsingen komen in het voorgelegde “ontwerp mobiliteitsplan” aan bod.  
Maar ze zijn niet steeds op een bevredigende wijze aangepakt.  Het is dan ook 
nodig in de voorbereiding van het definitieve plan enkele bijsturingen door te 
voeren. 
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5.7.1 De kostprijs van het mobiliteitsplan voor de overheid en de 

vervoermaatschappijen 
 

De gegevens van het ontwerp zelf 

 
Op basis van gegevens opgenomen in het ontwerpplan zelf27 en van toelichtingen 
door de administratie in de parlementaire commissie28 kan volgend beeld worden 
samengesteld van de extra budgettaire kosten verbonden aan de uitvoering van 
het plan.  Die kosten hebben in het bijzonder betrekking op de bijkomende 
investeringen (wegen, waterwegen, openbaar vervoer) en bijkomende subsidies 
vanuit de overheid aan de vervoermaatschappijen ter dekking van het bijkomend 
exploitatieverlies.  De extra kosten zijn berekend voor de periode 2002 – 2010 en 
zijn in principe nodig om de kloof tussen het duurzame scenario en het 
trendscenario te overbruggen.  Volgens de toelichting van de secretaris-generaal 
van LIN is het trendscenario in budgettaire termen gelijk te stellen aan “het 
aanhouden van de huidige jaarlijkse budgetten”.29   
 
Op basis van de diverse beschikbare gegevens kan volgend budgettair plaatje 
worden samengesteld. 
 
Tabel – samenstelling van de extra budgettaire kosten voor de overheid en 
de vervoermaatschappijen voor de realisatie van het “ontwerp 
mobiliteitsplan” (in mld BEF en mln EUR) – bron mobiliteitsplan en 
parlementaire commissie.  
 

                                                 
27  Bijlage – nota macro – economische toetsing blz. 19 tot 21. 
28  Stuk 964 (2001 – 2002) – nr. 1, blz. 25 – 26 en blz. 39. 
29  Stuk 964 (2001 – 2002) – nr. 1, blz. 26. 

jaarlijkse spreiding van de uitvoeringskosten mld BEF mln EUR
2002 30,8 763,5
2003 41,4 1.026,3
2004 45,8 1.135,4
2005 51,9 1.286,6
2006 56,4 1.398,1
2007 55,0 1.363,4
2008 55,3 1.370,9
2009 48,0 1.189,9
2010 35,0 867,6

totaal 419,6 10.401,6

aandeel Vlaamse overheid 105,0 2.602,9
aandeel Federale overheid 314,6 7.798,7

aandeel investeringen
Vlaamse overheid 62,0 1.536,9
Federale overheid 153,0 3.792,8

aandeel exploitatietoelagen
Vlaamse overheid 43,0 1.065,9
Federale overheid 161,6 4.006,0
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De bijkomende uitgaven voor investeringen op het Vlaamse budget (€ 1.536,9 
mln) zouden betrekking hebben op de “versnelde uitvoering van missing links, 
wegen en waterwegen en van de voorstedelijke netten van de Lijn”.  De extra 
uitgaven voor investeringen op het federale budget (€ 3.792,8 mln) zijn bestemd 
voor bijkomende investeringen in de spoorwegen.  Onduidelijk is wat deze extra 
investeringen precies dekken.  Gaat het over extra investeringen t.a.v. het nu 
voorliggende 12-jarenplan van de NMBS (met een globaal financieel plaatje van € 
17 mld)?  Of gaat het over extra inspanningen om sommige projecten uit dit plan 
versneld uit te voeren of te financieren via federale middelen in plaats van de nog 
onzekere alternatieve financiering?   
 
De bijkomende uitgaven voor exploitatie op het Vlaamse budget (€ 1.065,9 mln) 
moeten dienen om de “volledige uitvoering van de basismobiliteit en het 
netmanagement” te verzekeren.  Het globale bedrag voor extra exploitatietoelagen 
op federaal niveau (€ 4.006 mln) is niet nader toegelicht.  Er wordt verwezen naar 
“de subsidiëringskosten door de overheid voor een hoger aanbod aan openbaar 
vervoer”, maar wellicht dekt dit meer dan toelagen voor de spoorwegen (bijv. ook 
de extra maatregelen voor verkeersveiligheid).  In ieder geval lijkt de hypothese 
dat de federale overheid extra t.a.v. de huidige budgetten voor € 4.000 mln 
subsidies zal toekennen voor de exploitatie van Vlaamse spoorwegverkeer totaal 
onrealistisch en onevenwichtig in vergelijking met de voorgestelde extra 
investeringsmaatregelen. 
 

Bedenkingen bij deze gegevens. 

 
De bijzonder vage en onduidelijke toelichting bij het financieel plaatje van het 
mobiliteitsplan is erg storend.  Er is geen benaderend zicht op de kostprijs van de 
verschillende projecten en programma’s die zullen opgezet worden.  Er is geen 
duidelijkheid over de financieringsbronnen voor het geheel van dit programma 
(budgettair, alternatieve financiering, eigen investeringsinspanningen 
vervoermaatschappijen).  En er kan dan ook niet uitgemaakt worden wat de reële 
inspanning zal moeten zijn in vergelijking met een normale evolutie van de 
beschikbare budgetten. 
 
Als het huidig budget inderdaad als referentie moet gelden voor het zogenaamde 
trendscenario dan kan de hierboven samengevatte tabel van de uitvoeringskosten 
al meteen naar het rijk van de verbeelding worden verwezen.  Het budget van het 
Vlaamse gewest en van de federale overheid30 is tussen 2001 en 2002 

                                                 
30  Voor Vlaanderen de budgetten voor wegen, openbaar vervoer en waterwegen – binnenvaart 

ingeschreven zowel op de eigenlijke begroting, als op het VIF en het financieringsfonds.  Voor de 
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toegenomen met ongeveer € 116 mln, terwijl hierboven gerekend wordt op een 
extra uitvoeringskost in 2002 van € 763 mln.  De stijging bedraagt amper 15 % van 
de vooropgezette extra uitvoeringskost31.  Het spreekt vanzelf dat de stijging van 
de federale middelen niet uitsluitend aan Vlaamse projecten kan worden 
toegewezen.  Dat is dan ook een onrealistische hypothese. 
 
Het blijft overigens – zoals ook reeds in het parlementaire debat aangekaart en 
niet ten gronde beantwoord – een opmerkelijke vaststelling dat de verwezenlijking 
van de Vlaamse mobiliteitsdoelstellingen voor bijna 75 % zou moeten opgebracht 
worden door extra budgettaire inspanningen op het federale niveau.  Een 
dergelijke vaststelling is niet houdbaar en onevenwichtig.  Zelfs als zou blijken dat 
de grootste inspanningen moeten geleverd worden op het vlak van de spoorwegen 
en het federale verkeersveiligheidsbeleid.  Bevestiging van deze verdeling moet 
onvermijdelijk aanleiding zijn tot een bevoegdheidsdebat.  In het andere geval 
moet men in alle duidelijkheid durven erkennen dat het grootste deel van het 
Vlaamse mobiliteitsbeleid zal moeten beslist en uitgewerkt worden op federaal 
niveau.  Het ontwerp mobiliteitsplan heeft echter heel wat verwarring gecreëerd 
over de effectief vereiste extra federale inspanningen.  In de praktijk blijken op het 
vlak van de investeringen de meeste projecten in het ontwerp mobiliteitsplan ook 
opgenomen in het meerjarenprogramma van de NMBS, weliswaar gespreid over 
een periode van 12 jaar.  Versnelling van die investeringen zou t.a.v. het NMBS-
plan in de periode tot en met 2010 bijkomende inspanningen vergen32.  Bovendien 
moet een oplossing gevonden worden voor de projecten waarvoor nu gerekend 
wordt op alternatieve financiering.   
 

5.7.2 De welvaartseconomische effecten van het mobiliteitsplan 
 

De gegevens van het ontwerp zelf33 

 
Het mobiliteitsplan bevat een macro – economische raming, waarin naast de 
weerslag op de begroting ook een algemene macro raming van de netto 
welvaartseffecten van het plan is opgenomen.  Baten en kosten zijn niet in hun 
ruime betekenis gemeten.  De welvaartseffecten zijn in de becijfering beperkt tot 
hun strikte economische betekenis.  Verdelingsaspecten komen ook niet aan bod. 

                                                                                                                                             
federale overheid zijn de budgetten voor de spoorwegen in rekening gebracht (met uitzondering de 
compensatie voor de pensioenlasten).  De ontvangsten op het fonds voor het Gewestelijk Express 
net zijn buiten beschouwing gelaten.   

31  Als we de ontvangsten (storting van de Federale Participatiemaatschappij) op het federale fonds voor 
het Gewestelijk Express net in rekening brengen komen we aan een stijging die 43 % bedraagt. 

32  Een eerste zeer oppervlakkige vergelijking geeft al aan dat voor een aantal grote projecten van 
capaciteitsuitbreiding zowel in reizigersvervoer als in goederenvervoer versnelling van de projecten 
om ze te kunnen afwerken binnen de planperiode een extra inspanning zou vergen van ruim € 1,5 
mld.  

33  Zie bijlage – nota macro – economische toetsing. 
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De netto welvaartseffecten zijn het verschil tussen de baten en de kosten 
verbonden aan het plan.  De berekening gebeurt zoals gebruikelijk op basis van 
geactualiseerde kosten en baten (aan een reële discontovoet van 4 %), berekend 
voor de periode 1998 – 2010. 
 
De samenstelling ervan is als volgt. 
 
In het personenvervoer wordt bij het autovervoer onderscheid gemaakt tussen de 
“blijvers” (het aandeel van het autovervoer dat na de maatregelen van het plan 
toch nog gebruik maakt van de auto, het aantal reizigerskm in het duurzaam 
scenario) en de “afhakers” (dat autovervoer dat afziet van een verplaatsing via de 
wagen, het verschil tussen het duurzaam en het trendscenario).  De “blijvers” 
betalen uitgesproken meer heffingen, maar realiseren aan de andere kant door het 
verminderen van de congestie heel wat tijdwinst. Bovendien is er in vergelijking 
met de trend een hogere bezetting van de voertuigen, want de gemiddelde kost 
per reizigerkm goedkoper maakt. De “afhakers” zien de hogere kosten niet zitten 
en zien dan ook af van de verplaatsing via de auto, wat gelijk staat met een 
welvaartsverlies (de waarde die zij hechten aan de verplaatsing en de inkomsten 
van heffingen die voor de overheid verloren gaan)34.  De bijkomende heffingen die 
het personenverkeer betaalt zijn uiteindelijk geen netto kost.  Vanuit het oogpunt 
van de gemeenschap is het een “broekzak – vestzak operatie”. 
 
Bij het openbaar vervoer maakt men het onderscheid tussen “bestaande reizigers” 
en “nieuwe reizigers”.  De bestaande reizigers (het aantal reizigerskm in de trend) 
genieten aan de ene kant van lagere kosten door de tariefdalingen (uitbreiding van 
het gratis openbaar vervoer) en aan de andere kant van tijdwinst (door uitbreiding 
van het aanbod met verminderde wachttijden en korter voor – en natransport en 
door een verhoogde gemiddelde snelheid).  De tariefdalingen zijn uiteraard ook 
geen netto baat, ze komen immers ten koste van de overheid.   
De nieuwe reizigers kiezen pas ten gevolge van de genomen maatregelen voor 
het openbaar vervoer.  Zonder het plan zouden zij geen gebruik maken van het 
openbaar vervoer.  De meerwaarde daarvan is een welvaartswinst en levert ook 
voor de overheid (of de vervoermaatschappij) bijkomende inkomsten op.  
 
Cruciaal bij de berekeningen is de omzetting van de gegevens uit het 
trendscenario en het duurzaam scenario in de vervoersmodellen naar globale 
geaggregeerde gegevens op jaarbasis.  De modelanalyses zijn uitsluitend op het 
niveau van de gemiddelde avondspits (1 uur).  Op basis van algemene 
coëfficiënten wordt de omzetting gemaakt.   

                                                 
34  Zoals gebruikelijk in deze berekeningen wordt de gemiddelde waarde daarvan voor de helft 

doorgerekend.  Diezelfde redenering wordt ook gevolgd voor de nieuwe reizigers.  
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Voor het goederenvervoer is de berekening van de welvaartseconomische 
effecten beperkt uitgevoerd. 
 
 
 
De resultaten van deze raming zijn als volgt. 
 
Tabel – netto welvaartsbaten (geactualiseerd 1998–2010) in mld BEF 
 

 
 
Naast deze algemene macro – economische berekening bevat het “ontwerp 
mobiliteitsplan” ook een toetsing van het mobiliteitsplan op het budget van de 
Vlaamse overheid en op de schuldontwikkeling van Vlaanderen.  Daarbij wordt 
verondersteld dat alle extra kosten en extra ontvangsten kunnen worden 
toegerekend aan de Vlaamse overheid niettegenstaande dat noch de normale 
verdeling van dergelijke kosten en ontvangsten (bijv. parkeerheffingen), noch de 
verdeling van de bevoegdheden tussen gewesten en de federale overheid (in het 
bijzonder voor de spoorwegen) in de praktijk tot totaal andere resultaten leiden.  
De conclusie is dat de schuldratio na een aanvankelijke stijging tot 14 % in 2006 
verbetert om in 2010 8% beter uit te vallen dan zonder het mobiliteitsplan. 
 

Bedenkingen bij deze gegevens. 

 
De welvaartseconomische toetsing is finaal gebaseerd op de resultaten van het 
zogenaamde duurzaam scenario.  Het is verre van waarschijnlijk dat het pakket 

1 .  p e r s o n e n v e r v o e r 5 2 0
1 . 1  a u t o r e i z i g e r s - 2 0 0

b l i j v e r s - 1 8 4
a f h a k e r s - 1 6

1 . 2  r e i z i g e r s  o p e n b a a r  v e r v o e r 3 5 9
b e s t a a n d e  r e i z i g e r s 3 3 5

n i e u w e  r e i z i g e r s 2 4
1 . 3  o v e r h e i d 3 6 1

a u t o v e r v o e r 3 5 5
o p e n b a a r  v e r v o e r 6

2 .  g o e d e r e n v e r v o e r - 4 2
2 . 1  v r a c h t v e r v e r v o e r - 4 0
2 . 2  o v e r h e i d - 2

3 .  u i t v o e r i n g s k o s t e n - 3 3 8

4 .  n e t t o  b a t e n 1 4 0
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maatregelen besproken in het “ontwerp mobiliteitsplan” ook effectief leidt tot 
dergelijk duurzaam scenario.  De realiteitswaarde van een uitvoeringsplan volgens 
het hierboven geschetste tijdspad is bovendien heel beperkt.  Overigens heeft een 
berekening van de welvaartseconomische effecten van een vrij theoretisch 
duurzaam scenario weinig belang voor het beleid.  Een toetsing van verschillende 
beleidspakketten (al of niet gecumuleerd) is veel relevanter.  Wat zijn de 
verwachte effecten van de geplande capaciteitsuitbreidingen, wat valt te 
verwachten van maatregelen op het vlak van heffingen, wat levert de uitbreiding 
van het aanbod van openbaar vervoer op en wat zijn de effecten van algemene 
stimuleringsmaatregelen?  Het beleid kan zich overigens niet tevreden stellen met 
een dergelijke algemene toetsing.  Alle onderdelen en ieder beleidspakket 
afzonderlijk moeten op hun intrinsieke waarde worden beoordeeld.  Dat is het 
geval voor infrastructuurinvesteringen, maar ook voor maatregelen op het vlak van 
heffingen, tariefmaatregelen en aanboduitbreiding.  In de loop van het 
besluitvormingsproces kan eventueel een eerste algemene toetsing worden 
doorgevoerd, maar finaal moet die toetsing ten gronde worden aangepakt bij de 
effectieve beslissing van de maatregel. 
 
Bovendien wordt in de hier voorgestelde welvaartseconomische analyse het ruime 
welvaartsbegrip overboord gegooid.  Men beperkt er zich toe te veronderstellen 
dat moeilijk te monetariseren effecten per definitie wel positief zullen uitvallen.  De 
bijgevoegde mer – evaluatie geeft aan dat dit voor bijv. het infrastructuurgedeelte 
niet per definitie het geval is.   
 
De voorgestelde oefening roept overigens ook heel wat technische vragen op.  
Baten volgen op de maatregelen en de daarmee samenhangende 
uitvoeringskosten.  De meeste maatregelen (en dat geldt zeker voor investeringen) 
leveren slechts na verloop van jaren effecten en baten op.  Het is dan ook 
allerminst aannemelijk dat bijv. de baten in het personenvervoer het lineaire 
verloop zouden kennen dat in de analyse wordt geschetst (zie tabel 9 in de 
bijlage).  Dat is zeker het geval omdat het voorgestelde tijdspad van de 
maatregelen en de uitvoeringskosten in het geheel niet aan de werkelijkheid 
beantwoordt.   
Voorts blijken de inschatting van tijdwinsten in het openbaar vervoer en de 
monetaire waardering van tijdwinsten een bijzonder grote impact te hebben op de 
resultaten.   
In beide gevallen worden bijzonder forse hypothesen gehanteerd.  De gemiddelde 
snelheid in het openbaar vervoer zou in het duurzaam scenario 29 %35 hoger 
liggen dan in het trendscenario of in de huidige situatie.  Dergelijke optimistische 
hypothese wordt bovendien niet bevestigd door gegevens uit de modellenanalyse 

                                                 
35  Bijlage macro – economische toetsing tabel 4 blz. 11. 
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die aan de basis liggen van de berekeningen in het duurzame scenario36.  De 
monetaire waarde van tijd wordt in de analyse gelijkgesteld aan 350 BEF per uur 
(prijsniveau 1998).  Als gewogen gemiddelde waardering voor alle 
verplaatsingsmotieven en voor alle vervoerwijzen is dat hoog.  In andere studies 
worden lagere ramingen gebruikt37.  Meer realistische hypothesen zou het netto 
welvaartseffect al grondig bijsturen. 
 
Daarmee is niet gezegd dat een geïntegreerd mobiliteitsplan vanuit ruim 
welvaartseconomisch standpunt niet batig zou zijn.  Er is immers boven op de 
doorgevoerde analyse ook rekening te houden met niet monetair gewaarde baten 
en bovendien wordt de berekening beperkt tot 2010.  Het lijkt er wel op dat - 
minstens volgens de methode die in het ontwerp mobiliteitsplan wordt gevolgd - de 
strategie van het mobiliteitsplan zoals die tot uiting komt in het duurzaam scenario 
voor de betrokken planperiode beslist heel wat minder positief uitvalt. 
 
De manier waarop de impact op de begroting wordt gemeten is van zeer beperkte 
betekenis.  Een analyse waarin het geheel van het mobiliteitsplan (inclusief 
maatregelen, uitvoeringskosten en ontvangsten op verschillende 
overheidsniveaus) aan de Vlaamse overheid worden toegerekend heeft vanuit het 
oogpunt van de begroting geen enkele betekenis.  In de wetenschap dat de 
richting waarin het nu voorgestelde ontwerp mobiliteitsplan uitgaat38 er een 
onvermijdelijke kloof bestaat tussen uitgaven en ontvangsten op de verschillende 
overheidsniveaus is een dergelijke benadering volkomen naast de werkelijkheid.  
De spreiding van kosten en uitgaven over de verschillende overheidsniveaus moet 
niet per definitie aan de basis liggen van de nemen maatregelen, maar het heeft 
ook geen enkele zin deze kwestie te verdoezelen.   
 

5.7.3 Aanbevelingen over de financiële onderbouwing en de welvaartseffecten 
 
De SERV is van oordeel dat een mobiliteitsplan met een onduidelijke en zwak 
uitgewerkte financiële onderbouwing niet aanvaardbaar is.  Zonder afbreuk te 

                                                 
36  Zie bijlage nota modellenanalyse, gewogen kosten respectievelijk in huidige toestand, trend en 

duurzaam scenario.  De kloof tussen trendscenario en duurzaam scenario voor gemiddelde snelheid 
in het openbaar vervoer zou volgens deze tabellen respectievelijk ongeveer 5 % en 6 % zijn naar 
gelang men uitgaat van de totale tijd (inclusief wachttijden en voor – en natransport) of de tijd in het 
voertuig. 

37  Ten titel van voorbeeld.  Voor het prijsniveau 1997 in NEI “evaluatie van infrastructuurprojecten” 
(1997) voor alle inkomensgroepen en voor alle vervoerwijzen naar gelang van het reismotief 14,4 
gulden voor het woon – werkverkeer, 48,4 voor het zakelijk verkeer en 9,6 voor het overige verkeer.  
Omgezet in prijzen 1998 (index consumptieprijzen) geeft dat gewogen naar de reismotieven (uit het 
mobiliteitsplan) 234 BEF.  In De Borger & Proost “mobiliteit: de juiste prijs” voor het prijsniveau 1990 
respectievelijk naar reismotief en vervoerwijze : pendel 245 BEF voor personenwagen en 200 voor 
bus, zaken 800 in beide gevallen en voor andere 195 personenwagen en 120 bus.  Niet gewogen 
naar vervoerwijze en gewogen naar reismotief geeft dat voor het basisjaar 1998 241 BEF.  Het zij 
respectievelijk 67 % en 69 % van de waarde aangehouden in de welvaartseconomische toetsing. 
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doen aan het prospectief en geïntegreerd karakter van een mobiliteitsplan moet 
een veel steviger financiële onderbouwing uitgewerkt worden.  De SERV 
suggereert daarvoor volgende methodiek: 

                                                                                                                                             
38  In het bijzonder wat de heffingen betreft: parkeertarieven en accijnzen op de brandstof en voor de 

investeringen bijzonder grote inspanningen op het domein van de spoorwegen. 
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a) bepaling van een “normale” evolutie van het overheidsbudget op de 

verschillende overheidsniveaus (in het bijzonder Vlaams gewest en 
federale overheid) voor de planperiode.  Voor de bepaling van die normale 
evolutie kan in eerste instantie worden uitgegaan van de 
meerjarenprogramma’s die de respectievelijke regeringen maken (huidige 
termijn van de meerjarenprogramma’s 2002-2004).  Voor de volgende 
jaren is toepassing van de lange termijngroei voor de primaire uitgaven van 
de overheden richtinggevend, aangevuld met eventuele bijkomende 
bepalingen (bijv. voor de Vlaamse begroting de mogelijkheden van het 
financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringen, voor de 
federale overheid de toezeggingen in het kader van het NMBS – 10 
jarenplan voor financiering vanuit de federale begroting); 

 
b) aanvulling van de budgettaire mogelijkheden met extra budgettaire 

financieringsmodaliteiten (zoals bijv. voor het Antwerpse masterplan) en 
voorzover de modaliteiten en financieringsbronnen als verworven kunnen 
beschouwd worden; 

 
c) analyse van de projecten en programma’s die binnen de financiële 

mogelijkheden van (a) en (b) kunnen verder gezet of aangevat worden; 
 

d) bepaling van de extra financiële middelen die moeten gegenereerd worden 
(zowel budgettair als extra budgettair) om de voorgenomen maatregelen uit 
te voeren binnen de planperiode.  Een toets op de haalbaarheid is hierbij 
nodig.  Dat kan het best door de vereiste extra budgettaire middelen te 
plaatsen binnen een ruimere begrotingsontwikkeling. 

 
Voorts is de SERV voorstander van een eerste algemene welvaartseconomische 
evaluatie, in het bijzonder om in een eerste algemene benadering een aanduiding 
te hebben van de bijdrage die de verschillende pakketten maatregelen opleveren.  
Een ruime benadering is aangewezen.  Gegeven de bijzonder vage scheiding in 
de praktijk tussen projecten en maatregelen respectievelijk in het trendscenario en 
in het duurzame scenario is die analyse niet te baseren op het verschil tussen 
beide scenario’s.  Het is beter een evaluatie te maken van een aantal 
beleidspakketten (al of niet gecumuleerd toegepast).  Voor de hand liggende 
beleidspakketten die aan een evaluatie zijn te onderwerpen: 
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a) de belangrijke infrastructuurprojecten (ongeacht of zij kunnen gevat worden 
in een trendscenario39), met inbegrip van alle maatregelen die daarbij 
moeten genomen worden op het vlak van leefbaarheid en milieu – en 
natuurbescherming; 

 
b) de voorgenomen uitbreiding van het aanbod in het openbaar vervoer; 

 
c) de versnelling van verkeerstechnische maatregelen om de bestaande 

capaciteit uit te breiden; 
 

d) de versnelling van infrastructurele maatregelen ter verbetering van de 
leefbaarheid en de verkeersveiligheid (bijv. versterking van het doortochten 
– en “zwarte punten” – beleid); 

 
e) de voorgenomen heffingen – en tarievenpolitiek. 

 
Tenslotte is de SERV vragende partij om op een adequate manier de impact van 
het voorgenomen mobiliteitsplan te meten op de begrotingen van de verschillende 
overheidsniveaus.  De gegevens in het kader van de nationale rekeningen en 
aangevuld met de dynamische modellen die het federale planbureau gebruikt voor 
de jaarlijkse middellange termijnprognoses zijn van die aard dat een duidelijk beeld 
kan geschetst worden van de gevolgen voor de verschillende overheden 
afzonderlijk. 
De eventuele vaststelling dat de realisatie van het mobiliteitsplan overwegend de 
inzet van federale middelen zal vergen moet volgens de SERV aanleiding zijn om 
ten gronde de bevoegdheid en de financiering van de investeringen in het 
mobiliteitsbeleid aan de orde te stellen.  De juridische problemen over het 
samenwerkingsakkoord over de NMBS geven voldoende aan dat Vlaanderen op 
middellange en lange termijn over te weinig garanties beschikt om zijn 
mobiliteitsdoelstellingen waar te kunnen maken. 
 

                                                 
39  De mogelijkheid om een belangrijk infrastructuurproject te vatten in een trendscenario is uiteraard 

geen reden om het al of niet te toetsen op zijn kosten en baten. 
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6. BIJLAGE 1 : EERSTE REACTIE VAN DE SECTORIËLE 
COMMISSIE GOEDERENVERVOER OP HET ONTWERP 
MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 
 

Eerste reactie van de Sectoriële Commissie Goederenvervoer  
op het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen 

 
 

1. INLEIDING 
 

Gelet op het korte tijdsbestek voor het formuleren van bedenkingen en voorstellen in 
het kader van de geplande aanbeveling van de SERV over het ontwerp 
mobiliteitsplan Vlaanderen, beperkt de Sectoriële Sommissie Goederenvervoer zich 
tot het geven van een algemene eerste reactie.  De voorbereiding ervan gebeurde 
deels in samenspraak met de Vlaamse Havencommissie.  Een aantal belangrijke 
algemene bedenkingen, alsook diverse bekommernissen op het vlak van 
goederenvervoer en het havengebeuren, in hun relatie tot mobiliteit, worden immers 
gedeeld door zowel de Sectorcommissie als de Vlaamse Havencommissie.  Het gaat 
hierbij vooral over het statuut van het mobiliteitsplan, de onderbouwing en de 
draagwijdte ervan (zie punt 2).  Dit belet niet dat de Commissie ook een aantal eigen 
accenten aangeeft.  Gelet op het belang van mobiliteit in het goederenvervoer en vice 
versa zal de Sectoriële Commissie Goederenvervoer zich in een volgende fase ook 
meer ten gronde uitspreken over een aantal cruciale aspecten van de 
mobiliteitsproblematiek.  
 
 

2. STATUS,  DRAAGWIJDTE EN ONDERBOUWING VAN HET MOBILITEITSPLAN 
 

Het ontwerp mobiliteitsplan is een exhaustieve inventaris van alle mogelijke 
maatregelen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het mobiliteitsprobleem.   
Het plan moet dan ook eerder gezien worden als een discussienota.  Een plan moet 
immers duidelijke beleidsprioriteiten vastleggen, een duidelijk tijdspad aangeven voor 
de realisatie van de maatregelen en duidelijkheid scheppen over de financiering van 
alle maatregelen.  Momenteel is dit niet het geval. 
 
Ondanks de enorme omvang van het document, wordt bijzonder weinig aandacht 
geschonken aan de relatie tussen mobiliteit en goederenvervoer (evenals aan de 
impact van de havens op het mobiliteitsgebeuren en vice versa).   Dit is 
onaanvaardbaar.  Daarenboven is het plan gebaseerd op discutabele prognoses en 
modellen (zeker het model voor het goederenvervoer). 
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3. VERKEERSVEILIGHEID IN HET GOEDERENVERVOER 
 

Het mobiliteitsplan Vlaanderen moet op het vlak van verkeersveiligheid ook prioritaire 
aandacht besteden aan de verkeersveiligheid van het goederenvervoer over de weg.  
De Sociale partners moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij het overleg en de 
voorbereiding van het verkeersveiligheidsbeleid.  De Sectoriële Commissie 
Goederenvervoer heeft op 16 oktober 2001 een aanbeveling over de 
verkeersveiligheid in het goederenvervoer over de weg uitgebracht.  De Commissie 
vraagt aan de Vlaamse overheid om over de voorstellen (en de eigen engagementen 
van de sector) die in de aanbeveling worden geformuleerd een grondig overleg te 
organiseren.   
 
Een greep uit de aanbevelingen van de Sectoriële Commissie  
 
Ondanks de globale daling van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden tijdens 
de afgelopen 10 jaar, is de daling van de doden en ernstig gewonden bij de 
vrachtwagens+trekkers veel minder uitgesproken.  Integendeel, sinds de daling in 
1998, kan er opnieuw een stijgende trend worden vastgesteld.  De verkeersveiligheid 
van het vrachtvervoer blijft dus een zorg.  Een heel belangrijke en zorgwekkende 
evolutie is ook de spectaculaire toename van het aantal lichte vrachtwagens (< 3,5 
ton) of bestelwagens en de enorme toename van het aantal ongevallen en 
slachtoffers waarbij bestelwagens betrokken zijn. 
 
Er is een kwantumsprong naar meer verkeersveiligheid nodig.  Gestructureerd 
overleg tussen alle beleidsniveaus en met alle betrokkenen is hierbij een primaire 
vereiste.   
 
Maar het probleem van de verkeersveiligheid in het goederenvervoer is geen zaak 
van de transportsector alleen.  Alle betrokkenen moeten hun deel bijdragen om de 
verkeersveiligheid te verbeteren.  Hierbij moet ook de overheid haar 
verantwoordelijkheid opnemen en dient zij een regisseursrol te vervullen.  De 
achterstand t.o.v. onze buurlanden op het vlak van investeringen in de 
vervoersinfrastructuur alsook van het onderhoud ervan moet worden weggewerkt.  
Meer in het bijzonder moet daarbij ook de kwaliteit van de wegenwerken maximaal 
gewaarborgd worden.  Dit is momenteel niet steeds het geval. 
 
Infrastructurele missing links en doelgerichte aanpassingen van de bestaande 
infrastructuur moeten met het oog op een betere mobiliteit en veiligheid prioritair 
worden gerealiseerd.  De aanleg van de verbinding tussen de Liefkenshoektunnel en 
de E17 is voor de Sectoriële Commissie in deze context één van de prioriteiten. 
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Het beleid ten aanzien van de verkeersveiligheid moet vorm krijgen in rollende 
meerjarenprogramma’s, waarbij een specifieke module voor het goederenvervoer met 
concrete doelstellingen, maatregelen en middelen moet worden uitgewerkt.  
Periodieke en grondige beleidseffectenrapportages moeten zorgen voor een optimale 
terugkoppeling van het beleid en een betere afstemming ervan op de werkelijke 
noden. 
 
Omdat concurrentievervalsing in het goederenvervoer absoluut moet worden 
vermeden en in het belang van de verkeersveiligheid, moeten alle maatregelen die de 
bedoeling hebben om de verkeersveiligheid te verbeteren zowel gelden voor het 
beroepsgoederenvervoer als voor het eigen vervoer en het zelfstandig vervoer. 
 
Er moet een beleidsondersteunend instituut voor ongevallenanalyse worden opgericht 
dat belast is met onafhankelijk en objectief onderzoek naar de oorzaken van 
ongevallen en met het uitwerken van normen, doelstellingen en aanbevelingen om 
toekomstige ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
De algemene invoering van zichtverbeteringssystemen op of in de vrachtwagens 
moet vanuit de overheid worden bevorderd.  De eventuele verplichting ervan moet op 
Europees niveau gebeuren, waarbij de verplichting tegelijkertijd voor alle lidstaten 
moet van start gaan.  De verkoop of installatie van zichtverbeteringssystemen moet 
gepaard gaan met een Europees kwaliteitsattest waarbij de garantie wordt gegeven 
dat de betreffende systemen de volledige dode hoek zichtbaar kunnen maken.  Er 
moeten aangepaste opleidingen voor de gebruikers worden uitgewerkt en de andere 
weggebruikers moeten intensief gesensibiliseerd en geïnformeerd worden over de 
gevaren van de dode hoeken. 
 
De Vlaamse overheid moet initiatieven die gericht zijn op een veiliger verkeersgedrag 
en –attitude van vrachtwagenchauffeurs stimuleren.  Meer in het bijzonder moet 
worden nagedacht over eventuele synergieën tussen overheid en privé sector op het 
vlak van opleiding.  (Mede)financiering van rijsimulatoren en het voorzien in degelijke 
opleidingsterreinen zijn hierbij prioritair.  
 
Overbelading en verkeerde belading van vrachtwagens geven aanleiding tot een 
grotere verkeersonveiligheid.  Iedere schakel in het logistieke proces moet op het vlak 
van belading zijn volle verantwoordelijkheid (kunnen) opnemen.  Het principe van 
medeverantwoordelijkheid van de verlader bij overbelading van vrachtwagens moet in 
de praktijk worden toegepast.  De overheid moet inspanningen ondersteunen om 
vrachtwagens te voorzien van apparatuur om de beladingsgraad te meten (en dus 
preventief te werken).  Daarenboven wordt aangedrongen op de invoering van een 
elektronisch weegsysteem waarmee de belading van voertuigen op afstand kan 
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worden gemeten.  Gerichte sensibiliseringsacties en opleidingen over het verbeteren 
van de belading moeten in de rand daarvan worden uitgewerkt.  
 
Gelet op de explosieve groei van het aantal bestelwagens en de verkeersonveiligheid 
die daardoor wordt gegenereerd, moeten de eisen waaraan zware vrachtwagens 
moeten voldoen ook gelden voor de bestelwagens : 

 
Telematicatoepassingen die de verkeersveiligheid bevorderen moeten maximaal 
worden gestimuleerd.  De overheid moet enerzijds investeren in 
telematicatoepassingen om het verkeer op het ganse wegennet beter te beheersen 
en te sturen (elektronische verkeersbeheersingssystemen, dynamische route-
informatiesystemen).  Anderzijds moet het gebruik van telematica in de vrachtwagens 
met het oog op een grotere veiligheid meer worden aangemoedigd.  De Vlaamse 
expansiesteun voor telematica moet ook worden verdergezet. 
 
Er moet meer aandacht worden besteed aan de relatie tussen ruimtelijke ordening en 
goederenvervoer.  Meer in het bijzonder is het aangewezen om bij de categorisering 
van de wegen specifiek rekening te houden met de functie van de wegen t.a.v het 
vrachtvervoer.  De uitwerking van een beleidskader voor de toepassing van 
mobiliteitseffectenrapportages (waarvan ook het aspect veiligheid een wezenlijk 
onderdeel moet uitmaken) is in deze context aan te bevelen. 
 
Bijkomende bemerkingen vanuit de sector 
 
Ter bevordering van een veilig goederenverkeer brengt het mobiliteitsplan allerlei 
maatregelen naar voor, die ondertussen echter reeds voorzien zijn in nationale 
wetgeving of Europese Richtlijnen of waar sterk aan gewerkt wordt. Denken we maar 
aan de invoering antidodehoeksystemen, van gordels in vrachtwagens, het 
aanbrengen van zijafscherming bij vrachtwagens, ….  Wat deze maatregelen betreft, 
mag men evenwel niet uit het oog verliezen, dat deze enkel gelden voor nieuwe 
voertuigen.    
 
Het homogeniseren en harmoniseren van de snelheid door een inhaalverbod voor 
vrachtwagens stelt problemen.  Een inhaalverbod voor vrachtwagens kan in bepaalde 
gevallen zeer gevaarlijk zijn, denken we maar aan afritten die zich aan de linkerzijde 
van de snelweg bevinden, flessenhalsproblemen bij een snelle opeenvolging van 
afritten,…  Een inhaalverbod dient bovendien steeds beperkt in de tijd te zijn.  Buiten 
de spitsuren is dit immers weinig verantwoord en weegt dan zeker niet op tegen de 
nadelen voor het wegvervoer. Het risico op filevorming door inhalende vrachtwagens 
is dan nihil.  Bij het harmoniseren van de snelheid van het doorgaand verkeer, dient 
de snelheid van het personenvervoer en vrachtvervoer gelijk te zijn en dit om het 
milieu en de mobiliteit zo optimaal mogelijk te bevorderen.  Waar mogelijk kan men 
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hiertoe intelligente verkeersbeheersingssytemen inschakelen, die de snelheid laten 
variëren afhankelijk van de verkeersdrukte. 
 
Wat de inzet van nieuwe technische middelen betreft (black box, ISA, ITS…) dient 
opgemerkt te worden, dat de nieuwe voertuigenparken reeds beschikken over de 
basiselektronica voor deze toepassingen.  Mits kleine aanpassingen kunnen op 
eenvoudige wijze bijkomende implementaties bijgevoegd worden.  Momenteel lopen 
er terzake proefprojecten in Nederland. 
Het gebruik van deze nieuwe technologieën dient echter steeds facultatief te zijn.  
Een vrijblijvend stimuleren van het gebruik van bepaalde technologieën door 
subsidies is aan te bevelen. 
 
 

4. FLEXIBILISERING VAN WERK- EN LEVERTIJDEN 
 
De Sectorcommissie Goederenvervoer is grote voorstander van een betere spreiding 
van de logistieke activiteiten in de tijd.  De Sectoriële Commissie heeft hierover in 
1999 een aanbeveling geformuleerd. 
 
Volgens de Commissie blijft dit aspect in het mobiliteitsplan onderbelicht.  Het 
mobiliteitsbeleid moet ook inspelen op de problematiek en de potentialiteiten van 
flexibilisering van werk- en levertijden in het goederenvervoer.  Hierbij is het 
geenszins de bedoeling om te streven naar een integrale 24-uurs economie.  Wél 
wordt ervoor gepleit na te denken over flexibele logistieke concepten die een 
verruiming van de werk- en levertijden in het goederenvervoer mogelijk maken.  
Belangrijk is dat flexibilisering geen probleem van de transportsector alleen is.  Er zijn 
tal van betrokken partijen en invoeren van meer flexibele logistieke concepten vereist 
naast een ingrijpen in de volledige logistieke ketting ook een ingrijpen bij de andere 
betrokken partijen zoals magazijnen, overslagterminals, distributiebedrijven, 
verladers,…  Grondig en permanent overleg tussen alle stakeholders is hierbij 
absoluut noodzakelijk. 
 
 

5. STEDELIJKE DISTRIBUTIE 
 
Het mobiliteitsplan wil een efficiënte (groot)stedelijke structuur en een gericht 
locatiebeleid verwezenlijken.  Men mag hierbij echter niet uit het oog verliezen dat de 
(stedelijke) mobiliteitsplannen, het verbod van vrachtvervoer in bepaalde stadsdelen, 
de inschakeling van distributiecentra en andere maatregelen, bepaalde negatieve 
gevolgen kunnen hebben.  Deze maatregelen kunnen de lengte en het aantal 
verplaatsingen sterk beïnvloeden, wat het milieu en de mobiliteit niet ten goede komt.  
De transportsector is in se niet gekant tegen distributiecentra, maar men moet zich er 
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terdege van bewust zijn dat dit een toename van het verkeer tot gevolg kan hebben; 
ter vervanging van één vrachtwagen zijn er immers ettelijke kleine bestelwagens 
nodig.  Bovendien kost deze overslag van goederen tijd en geld, wat zal resulteren in 
een prijsstijging van deze producten.  Het gebruik van distributiecentra dient steeds 
facultatief te zijn.  Wanneer men deze verplicht stelt, zal dit de creativiteit van de 
markt in haar zoektocht naar andere goede alternatieven aanzienlijk beknotten. 
 
Bij autoluwe inrichting van steden en dorpen dient men voldoende oog te hebben 
voor het doorgaand verkeer (uitbouw van alternatieven) en dient men uitzonderingen 
te voorzien voor het bestemmingsverkeer.  Zo moet er voldoende laad- en 
losmogelijkheid zijn en dit gedurende een zo groot mogelijk deel van de dag.  Men 
mag niet vergeten dat een autovrije winkelstraat nog steeds bevoorraad dient te 
worden.  
 
In het kader van de invoering van een restrictief parkeerbeleid,  dient men strenger op 
te treden ten aanzien van de voertuigen die parkeren op plaatsen voorbehouden voor 
het laden en lossen, deze parkeerovertredingen bemoeilijken in aanzienlijke mate een 
vlotte doorstroming van het verkeer. 
 
 

6. BETERE BELADINGSGRAAD VAN DE VRACHTWAGENS 
 
Om de capaciteit van de verkeersnetwerken te verhogen wil men een stijging van de 
beladingsgraad verwezenlijken, om aldus het aantal voertuigen terug te dringen.  Er 
kan worden aangestipt dat, in tegenstelling tot andere EU-landen, in België het 
aandeel van het eigen vervoer nog zeer groot (13 % hoger dan in Nederland), 
hierdoor is de beladingsgraad in globo niet zo hoog.  Doch het vervoer voor rekening 
van derden heeft een beladingsgraad die scoort tussen de 72 en 74% (zie 
cijfermateriaal Instituut voor Wegtransport), wat zeer hoog is en nauwelijks voor 
verbetering vatbaar.  Een eventuele oplossing ter zake is het eigen vervoer duurder 
maken.  Verder is België gezien haar omvang en de beperktheid van de 
verplaatsingen niet geschikt voor veelvuldige overslag.  De afstanden zijn veel te kort 
opdat dit rendabel zou zijn.  De huidige maatschappelijke en economische situatie (e-
commerce, de consument die de door hem aangekochte producten zo snel mogelijk 
ter beschikking wil hebben,…), zorgen voor een exponentiële groei van kleine 
voertuigen en maken een verdere optimalisatie van de beladingsgraad zo goed als 
onmogelijk.  Het voorstel tot verhoging van de beladingsgraad is bovendien in 
tegenspraak met het voorstel tot verkleining van de voertuigen. 
 
 

7. PRIJSBELEID  
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De Commissie kan niet akkoord gaan met een eventuele impliciete financiering van 
infrastructuurprojecten door het vrachtverkeer (bijv. de Oosterweelverbinding) via de 
oplegging van tolgelden.  De vrachtwagens betalen reeds het Eurovignet  om op de 
Belgische wegen te mogen rijden, een extra en dus dubbele belasting om op 
bepaalde delen van die zelfde Belgische wegen te mogen rijden is dan ook uit den 
boze. 
 
Volgens de Commissie moet zo snel mogelijk een grondig debat worden aangevat 
over de inzet, de afweging en de mogelijkheden van prijsinstrumenten (zoals bijv. 
kilometerheffing).    
 
Het stimuleren van het vervoer over het spoor, de waterweg en short sea shipping 
mag geen kunstmatige verstoring van de markt te weeg brengen.  Het gevaar bestaat 
dat het stimuleren van het gebruik van alternatieve modi bij de vervoerswijzekeuze 
(vb. door het wegvervoer duurder en dus minder aantrekkelijk te maken) enkel 
resulteert in een verzwakking van het Vlaamse wegvervoer ten nadele van het 
goedkopere buitenlandse wegvervoer. 
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7. BIJLAGE 2 : NOTA MET OPMERKINGEN EN VOORSTELLEN 
VAN DE VLAAMSE HAVENCOMMISSIE OVER HET 
ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 
 
 

Nota met opmerkingen en voorstellen van de Vlaamse 
Havencommissie over het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen 

 
 
 

Brussel, 1 maart 2002 
JPM 28-02-02 

 
 
 

1. Inleiding 
 
Met een brief van 7 februari 2002 vraagt het Dagelijks Bestuur van de SERV aan 
de Vlaamse Havencommissie en aan de Sectorale Commissie Goederenvervoer 
om bedenkingen en voorstellen te formuleren in verband met het Ontwerp 
Mobiliteitsplan Vlaanderen.  Dit met het oog op de integratie van deze voorstellen 
en bedenkingen in de aanbeveling van de SERV.  
 
Deze nota bevat een aantal algemene bedenkingen en voorstellen van de 
Vlaamse Havencommissie, in functie van de vraag van de SERV.  De nadruk ligt 
op de aspecten “haven” en “goederenvervoer”.  De Vlaamse Havencommissie zal 
later beslissen of ze ook zelf nog “ten gronde” over het mobiliteitsplan een 
aanbeveling zal formuleren.  
 

2. Opmerkingen 
 

2.1 Omvang en duidelijkheid van het document 
 
Door het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt een grote hoeveelheid interessante 
informatie beschikbaar, maar er wordt absoluut te weinig onderscheid gemaakt 
tussen hoofdzaak en bijzaak.  Dit resulteert in een bijzonder lijvig studiewerk dat, 
ondanks de erin vervatte interessante informatie, onvoldoende concreet en 
duidelijk is en bijgevolg ongeschikt is als beleidsdocument.  De omvang van het 
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document is een drempel waardoor reeds bij voorbaat een deel van de impact 
ervan verloren gaat.  Het Mobiliteitsplan is nu een zeer ruime inventaris van 
prioriteiten, waarin geen afweging wordt gemaakt tussen belangrijk of minder 
belangrijk, dringend of minder dringend, enz.  
 

2.2 Het ontbreken van een duidelijk finale planning 
 

De Vlaamse Havencommissie vindt het een ernstig gebrek dat er in het 
Mobiliteitsplan geen concrete planning wordt opgesteld.  Een essentieel onderdeel 
van het Mobiliteitsplan zou moeten bestaan uit een concrete aanduiding door de 
overheid van de maatregelen en/of infrastructuurwerken die worden gepland 
tussen nu en bijv. 2010, met daarbij concrete gegevens over timing, kenmerken, 
kostprijs, enz. De financiële implicaties van die planning moeten wel in 
overeenstemming zijn met de financiële mogelijkheden, eventueel rekening 
houdende met alternatieve financieringsconstructies.  
 

2.3 Miskenning van de invloed van de havens en het goederenvervoer 
 
Een fundamenteel gebrek aan het Mobiliteitsplan is het feit dat er op geen enkele 
zinvolle wijze rekening wordt gehouden met de Vlaamse havens. Nochtans spelen 
de Vlaamse havens in heel het mobiliteitsgebeuren een essentiële rol: 
 

?? Jaarlijks wordt ruim 190 miljoen ton goederen in de 4 Vlaamse havens gelost of 
geladen vanuit of in een zeeschip. Bovendien wordt er in de havengebieden een 
hoeveelheid goederen van dezelfde grootteorde gegenereerd in sommige 
industriële havengebieden (bijv. Antwerpen als tweede grootste chemische cluster 
in de wereld, Sidmar in Gent). Al deze goederen worden vervoerd vanuit of naar 
het nationale of internationale hinterland. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze 
goederenstromen nog verder zullen toenemen, vooral voor containers. Dat deze 
goederenhoeveelheden een impact hebben op de mobiliteit, valt moeilijk te 
ontkennen.  
 

?? Doordat een belangrijk deel van de overslag van goederen in de havens gebeurt, 
worden ook daar de fundamenten gelegd voor de huidige modal split en de 
toekomstige modal shift. Bijvoorbeeld de wijze waarop haveninfrastructuur wordt 
geconcipieerd en de ontwikkelingen in de havens op het vlak van logistieke 
organisatie heeft een beduidende invloed (op termijn) op de modal split en modal 
shift. De huidige en toekomstige verdeling van de ladingsstromen over de 
vervoermodi is een essentieel gegeven in het mobiliteitsvraagstuk.  
 
In het Mobiliteitsplan wordt de indruk gewekt dat het mogelijk is om de modal split 
van overheidswege grondig en op relatief korte termijn bij te sturen. Dit is echter 
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niet of nauwelijks het geval en is bovendien afhankelijk van verschillende factoren 
zoals het voldoende beschikbaar zijn van alternatieven, het aanwezig zijn van 
voldoende stimulerende maatregelen, het bekomen van een mentaliteitswijziging 
enz. Overigens is het door middel van een modal shift fysiek en organisatorisch 
onmogelijk om de te verwachten toekomstige groei van het wegvervoer volledig op 
te vangen.  
 

?? De zwaartepunten in de havengebieden kunnen verschuiven. Bijvoorbeeld: bij het 
volledig operationeel zijn van het Deurganckdok zal het zwaartepunt in de haven 
van Antwerpen voor een deel verschuiven naar de linkerscheldeoever, hetgeen 
een belangrijke impact heeft op de mobiliteit. Een ander voorbeeld is de 
Westerscheldeoeververbinding; wanneer deze verbinding operationeel wordt 
kunnen en zullen er goederenstromen verschuiven in de regio.   
 

?? Naast de impact van toekomstige infrastructurele ontwikkelingen in de havens zijn 
er tal van technische, organisatorische en institutionele ontwikkelingen in de 
havens die ongetwijfeld een sterke invloed hebben op de toekomstige 
goederenstromen en bijgevolg ook op de mobiliteit. Deze ontwikkelingen komen 
niet of onvoldoende aan bod. Enkele voorbeelden: ontwikkelingen in de logistiek 
(containerrederijen die een steeds grotere impact hebben op de vervoersketen), 
schaalvergroting in de zeevaart, of de invloed van het Europese vervoersbeleid op 
de havens en het goederenvervoer (bijv. het Port Package, Vogel- en 
Habitatrichtlijn).  
 

?? De havens hebben een essentiële impact op de mobiliteit. Het omgekeerde is 
evenzeer een feit. De ontwikkelingsmogelijkheden van de havens zijn sterk 
afhankelijk van de mogelijkheden die zij hebben om de goederen aan de 
hinterlandzijde aan- en af te voeren. Mobiliteitsproblemen hebben in dat geval ook 
ernstige gevolgen voor de havens. En hierbij moet de rol van de havens in de 
Vlaamse economie worden benadrukt: de havens zijn centra waarin een belangrijk 
deel van de rechtstreekse en onrechtstreekse toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid ontstaat. Problemen op het vlak van mobiliteit hebben, ook via 
de havens, een belangrijke impact op de welvaart in Vlaanderen. 

 
2.4 Coherentie van vervoersmodellen en prognoses 

 
De kwantitatieve basis van het Mobiliteitsplan wordt gevormd door vervoersmodellen. 
Het is bijzonder moeilijk om perfect werkende vervoersmodellen te maken die 
bovendien met grote zekerheid de toekomst kunnen voorspellen. De Vlaamse 
Havencommissie vindt echter dat de modellen die aan de basis liggen van het 
ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen, zeker voor wat het goederenvervoer betreft, 
absoluut niet voldoen aan de minimale eisen op het vlak van coherentie, volledigheid 
en consistentie. 
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De basisgegevens, de gevolgde methodologie en de resultaten zijn ontoereikend om 
als basis te dienen van een plan met verstrekkende gevolgen zoals het 
Mobiliteitsplan Vlaanderen. Uiterste voorzichtigheid is dus geboden bij het trekken 
van beleidsconclusies uit het door het Mobiliteitsplan aangereikte studiemateriaal.  

 
Enkele voorbeelden: 
 
?? De gehanteerde prognoses zijn gebaseerd op een goederenmodel en een 

personenvervoermodel. Beide modellen werden niet op een behoorlijke wijze 
geïntegreerd. Wijzigingen in het ene model lijken niet door te werken op het 
andere model en vice versa.  

 
?? De prognoses werden gedaan per modus, zonder rekening te houden met het 

geheel van de goederenstromen en de effecten van de verschuiving van het 
verkeer van de ene modus naar de andere. Deze werkwijze is onlogisch en strookt 
niet met de gangbare technieken op het vlak van vervoersprognoses. De 
resultaten die uit dergelijke werkwijze voortvloeien, zijn onbetrouwbaar en 
inconsistent.  

 
?? Er wordt in de modellen uitgegaan van de “normale situaties in de avondspits”. 

Daarenboven wordt de meeste aandacht besteed aan de “Vlaamse ruit”, omdat 
daar de meeste problemen inzake congestie voorkomen. Daarmee wordt 
voorbijgegaan aan seizoensgebonden fenomenen, zoals de situaties waarbij 
verplaatsingen in functie van het kusttoerisme en havenverkeer samenkomen.  

 

?? In het “duurzaam scenario” wordt in de prognose aangenomen dat er tegen 2010 
slechts evenveel voertuigkilometers voor het personenvervoer zullen worden 
gepresteerd dan in 1998. Hoewel dit een begerenswaardige doelstelling is, is het 
een bijzonder onwaarschijnlijk resultaat van een “prognose”. Er wordt met andere 
woorden geen onderscheid gemaakt tussen “prognose” en “streefcijfers”.  

 
2.5 Interactie en afstemming met andere plannen, initiatieven en 

beleidsniveaus 
 

?? Er wordt te weinig aangegeven in welke mate het Mobiliteitsplan past in het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Voor sommige transportmodi wordt 
verwezen naar RSV, voor anderen niet. 

 
?? De relatie met andere constructies (zoals bijv. de BAM) of plannen om de mobiliteit 

te bevorderen (bijv. het Masterplan Antwerpen) is onduidelijk. 
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?? Er moet voorkomen worden dat er in Vlaanderen beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de mobiliteit worden genomen die de internationale 
concurrentiepositie van de Vlaamse havens en de Vlaamse vervoerssector 
negatief beïnvloeden. Sommige beleidsmaatregelen zijn immers bijzonder 
interessant, doch hebben een negatief effect voor Vlaanderen als er niet op 
Europees niveau aan dergelijke maatregel wordt gewerkt (zie bijv. de discussie 
rond het Eurovignet). 

 
?? In het Mobiliteitsplan wordt te weinig rekening gehouden met andere 

beleidsdomeinen. Het is bijvoorbeeld weinig zinvol om aan de ene kant 
beleidsmaatregelen te nemen te bevordering van de binnenvaart terwijl aan de 
andere kant blijkt dat er in tal van binnenwateren niet meer wordt gebaggerd 
omdat er problemen zijn rond slibberging.   
 
 


