


De Spoorvisie is bedoeld als kader voor  
het spoorwegbeleid van de komende twintig 
jaar en heeft betrekking op:

De politieke overheden 

De autonome openbare spoorwegondernemingen  
NMBS en Infrabel 

Andere operatoren van het spoor 

Industriële actoren in en rond de spoorwegsector 

Klanten van het spoor (huidige, potentiële en toekomstige), 
zowel ondernemingen als particulieren.

De Visie wil de hefbomen identificeren die het spoor in staat zullen 
stellen zijn rol te spelen als ruggengraat in een duurzamer 
mobiliteitssysteem dat strookt met de internationale, federale 
en gewestelijke doelstellingen inzake daling van de CO -uitstoot, 
betere mobiliteit, minder files, minder verkeersongevallen en  
ondersteuning van de economie.

Het aannemen van deze Spoorvisie 2040 is bedoeld om  
een duidelijke en motiverende koers uit te zetten die de komende 
twintig jaar de samenhang en de degelijkheid van de te nemen 
beslissingen en de uit te voeren maatregelen met betrekking tot  
het spoor moet verzekeren, met name op regelgevend, budgettair 
en organisatorisch gebied.
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Het spoor als antwoord op de huidige 
maatschappelijke uitdagingen

De ontregeling van het klimaat is dé uitdaging van deze eeuw

Een andere uitdaging betreft de vrijheid van verkeer voor alle burgers

België heeft zich ertoe verbonden zijn CO -uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen, en  
die verbintenis waarmaken is een reële uitdaging waaraan het spoor doeltreffend kan bijdragen, 
aangezien mobiliteit in het algemeen 30% van deze uitstoot vertegenwoordigt en het spoor weinig  
of geen CO uitstoot. 

Afgezien van de klimaatproblematiek heeft het huidige vervoerssysteem in België, dat gedomineerd 
wordt door het wegvervoer, zijn grenzen laten zien: 

 De menselijke en financiële tol van verkeersongevallen 
 
 Versnelde achteruitgang van de infrastructuur 
 
 Luchtvervuiling 
 
 Economische impact van de verkeerscongestie 

 Negatieve impact op de leefomstandigheden in stedelijke gebieden

 Enz.

De spectaculaire stijging van de energieprijzen heeft ook duidelijk gemaakt dat België  
dringend onafhankelijker moet worden van fossiele brandstoffen en moet evolueren  
naar energieonafhankelijkheid.

Jongeren die nog geen rijbewijs hebben, economisch kansarme mensen die niet aan een eigen auto 
geraken en ouderen of gehandicapten die geen motorvoertuig kunnen besturen, maar ook ouders, 
werknemers, studenten of zelfs toeristen die kiezen voor duurzame mobiliteit. 

Een verandering van systeem is noodzakelijk voor  
onze mobiliteit, met een centrale rol voor het spoor. 

Tegenover deze uitdagingen op het gebied van milieu, 
economie en maatschappij is het spoor een oplossing  
met tal van troeven en moet het zijn ontwikkeling  
voortzetten en versnellen
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Uitdagingen eigen 
aan de spoorwegsector

Een kenmerk van de spoorwegsector is de lange tijdsduur

De confrontatie met het openstellen van de spoorwegdiensten
voor liberalisering, zoals de Europese instellingen voorstaan

Het concretiseren van investeringen in het spoor, of het nu gaat om de aankoop van rollend  
materieel dan wel om de aanleg van spoorweginfrastructuur, vergt ettelijke jaren. 

Doorgaans gaat het om zeer grote investeringen, die evenwel ten volle gerechtvaardigd zijn, met 
name doordat zij meerdere decennia meegaan (bv. 40 jaar voor rollend materieel of 50 jaar voor bovenleidingen) 
en er miljoenen kilometers worden afgelegd, hetgeen overigens bijdraagt tot hun duurzame 
karakter. Dit impliceert dat men ver vooruit moet kijken en doordachte keuzes moet maken.

Beslissingen die vandaag worden genomen, gelden voor de komende halve eeuw. 

Meer dan ooit moeten ze ingegeven zijn door een visie die verder reikt dan een jaar of  
een legislatuur maar die naar de verre toekomst vooruitkijkt.

Internationaal transport over het spoor en goederenvervoer zijn diensten waarvoor nu reeds  
de regels gelden van een markt die openstaat voor concurrentie. In het binnenlands personen- 
vervoer staat de markt eveneens open voor andere aanbieders dan de historische overheids- 
bedrijven(open access). Openbaarvervoersdiensten gesteund door een overheidscompensatie mogen  
evenwel uiterlijk nog tot december 2023 rechtstreeks aan deze gevestigde operatoren worden  
gegund. 

In overeenstemming met de geldende Europese regels heeft België zijn voornemen bekendgemaakt 
om een openbaredienstcontract voor het spoorvervoer onderhands te gunnen, met inbegrip van  
een compensatie voor de exploitant die belast is met de openbaredienstverplichtingen.  
Dit voornemen zal in de loop van 2022 worden gerealiseerd door de gunning van  
een openbaredienstcontract. Het is geldig voor een periode van tien jaar. Parallel zal zowel in  
Vlaanderen als in Wallonië in samenwerking met de gewestelijke instanties in één vervoersregio  
een pilootproject worden opgezet waar via tendering één operator voor het vraaggestuurd  
kernen aanvullend net kan worden aangeduid met het doel om de autoriteiten en de autonome  
openbare spoorwegondernemingen te helpen zich voor te bereiden op de periode na 2032.

Voor de autonome openbare spoorwegondernemingen, met name infrastructuurbeheerder  
Infrabel en vervoersmaatschappij NMBS, is een grotere wendbaarheid essentieel voor hun eigen 
toekomst en om het Belgisch spoor in staat te stellen zijn rol als ruggengraat van een duurzamer 
vervoerssysteem te vervullen en zijn modaal aandeel te verdubbelen. 

De maatschappelijke verwachtingen zijn hoog, de technologie evolueert volop.  
Het komt er dus op aan alle werknemers van de spoorwegen en de overheidsbedrijven te  
begeleiden, zodat zij een actieve rol in de verandering kunnen spelen.
 
Het Belgisch spoor beleefde zijn hoogtijdagen in het begin van de 20ste eeuw. We hebben het  
materieel erfgoed, de deskundigheid en de knowhow om ons opnieuw te positioneren als leider  
op het Europese toneel, zowel aan de kant van de overheidsbedrijven als aan de kant van hun 
privépartners. 3

Het spoor kan effectief het hoofd bieden aan maatschappelijke 
aandachtspunten, maar kent ook eigen uitdagingen.



Het spoor en zijn troeven  
voor deze uitdagingen

Aansluitmogelijkheden

Milieu

Veiligheid

Deskundigheid

Economie en werkgelegenheid: 

Net voor 90 % elektrisch (tegenover 65 % in Duitsland, 74 % in Nederland) 

Geringe uitstoot van CO en van plaatselijke verontreinigende stoffen

Minder grondgebruik en verharding, enz.

Een van de meest geavanceerde netten in Europa op het vlak van ETCS

Personeel, knowhow en innovatie, competenties van overheidsbedrijven,  
ook op het gebied van digitalisering

Een sector die banen schept die niet kunnen worden verplaatst,  
met uiteenlopende scholingsniveaus

De troeven van het spoor in het algemeen en van het Belgisch spoor in  
het bijzonder zijn reëel en zullen het mogelijk maken de ambities waar te maken 
die nodig zijn om de uitdaging van de mobiliteit van de toekomst aan te gaan.

 Dichtheid van het net (3.615 km hoofdlijnen) en talrijke stations verspreid  
 over het grondgebied (554 haltes)

 Europese corridors (Rhine-Alpine, North Sea-Mediterranean, North Sea-Baltic)

 Hogesnelheidslijnen naar Frankrijk, Nederland, Engeland en Duitsland
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Een visie met 4  krachtlijnen
Bij het uitwerken van deze visie werd voortgebouwd op de troeven  

van de Belgische spoorwegen en dienden succesvolle buitenlandse  
projecten voor het vastleggen van doelstellingen op lange termijn als 

inspiratie. Ze is de vrucht van talrijke uitwisselingen met deskundigen uit de 
spoorwegsector en het Belgische maatschappelijk middenveld in ruime zin.

Het spoor ten dienste van  
meer reizigers en meer ondernemingen

Het spoor ten dienste van de klant

Het spoor duurzamer

Het spoor ten dienste van  
een globale benadering van de mobiliteit
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Het spoor ten dienste van  
meer reizigers en meer ondernemingen

Dat gebeurt via het vastleggen van ambitieuze doelstellingen qua modale aandelen  
die tegen 2040 moeten worden bereikt:

 15% modaal aandeel voor passagiersvervoer (tegenover 8% nu) 

 20% modaal aandeel voor goederenvervoer (tegenover 12% nu)

Om deze ambities te halen zal het Belgische spoorwegsysteem  
de nog onvoldoende benutte mogelijkheden ontwikkelen, onder meer: 

Nieuwe treingebruikers aantrekken en behouden vergt de ontwikkeling van een degelijke dienstverlening.  
Het Belgisch spoor moet daarom met als horizon 2040  
mikken op zeer aantrekkelijke dienstverleningsniveaus:

De uitvoering van de Spoorvisie 2040 moet meer passagiers en goederen  
op het spoor aantrekken en mogelijk maken. 

Een versterking van het aanbod in functie van de meest voor de hand 
liggende vraag dat op termijn een basisaanbod van 4 treinen/uur 
met vaste uurregeling in de buurt van grote steden en op de drukste 
trajecten en een aanbod wordt van 2 treinen/uur op de rest van het 
net met snelle verbindingen tussen grote steden, waarbij het aanbod-
niveau zal worden bepaald op basis van alle studies en informatie die 
in de verschillende stadia beschikbaar zijn, ten einde de modal shift te 
maximaliseren met de beschikbare technische en financiële middelen.

Een spoorverbinding met de Europese hoofdsteden

Een rijpadencatalogus met gereserveerde capaciteit voor vracht  
en een dynamische dienstverlening voor de betrokken operatoren  
en ondernemingen

De reizigersvraag over korte afstanden,  
buiten de piekuren en in de voorsteden

Brussel, in het hart van Europa,  
als internationale hub positioneren

Beter gebruik van de goedereninfrastructuur,  
waaronder de drie Europese corridors die België doorkruisen,  
de talrijke spoorverbindingen en de trieerheuvel in Antwerpen
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Het spoor ten dienste van  
meer reizigers en meer ondernemingen

Waar het om gaat is dat we in staat moeten zijn de manier waarop we onze infrastructuur exploiteren  
geleidelijk te herzien om dergelijke aanbodniveaus voor te kunnen stellen.  
 
Investeringen in het spoor vergen aanzienlijke middelen, het Belgisch net is relatief dicht, we moeten de exploitatie 
ervan optimaliseren. Het intensief gebruik van het spoorwegnet in landen als Zwitserland, Oostenrijk of Nederland 
moet ons inspireren.  
De in dit kader voorgestelde richtsnoeren luiden als volgt: 

Het treinverkeer verder systematiseren  
(toepassingstests van het geïntegreerde dienstregelingsmodel en van de rijpadencatalogus)

De voorkeur geven aan exploitatieoplossingen  
boven dure infrastructuuroplossingen

De infrastructuur aanpassen aan de exploitatienoden: 
de dienstregeling moet centraal staan in de beslissingen

Elke investering selecteren op basis van de meerwaarde voor de klant

De uitvoering van de Spoorvisie 2040 moet meer passagiers en goederen  
op het spoor aantrekken en mogelijk maken. 
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Het spoor ten dienste van de klant

Voor passagiersvervoer impliceert een succesvolle modale verschuiving  
een verbetering van de globale beleving als klant, via de volgende ingrediënten: 

Voor het goederenvervoer gaat het erom in te spelen op de verwachtingen  
van de gebruikers van het spoor en die van de industrie, over de gehele vervoersketen, 
door de volgende doelstellingen na te streven:

De verwachtingen van de (huidige en potentiële) gebruikers zijn terecht hoog  
en het Belgisch spoorwegsysteem moet het nodige doen om daaraan te voldoen. 

De klant staat centraal in de Spoorvisie 2040. 

Een aantrekkelijk vervoersaanbod (frequentie/capaciteit, betrouwbaarheid, stiptheid) 
is de basis om meer reizigers en meer bedrijven naar het spoor te lokken,  
maar dat volstaat niet om alle ambities van de Spoorvisie 2040 waar te maken.

Universele toegankelijkheid* van stations en treinen 

Een dynamisch beleid qua parkeerbeheer

Actieve en goed onderhouden industriële verbindingen,  
waardoor men kansen kan grijpen

Doeltreffende en toegankelijke rangeerdiensten  
voor alle ondernemingen

Vroegtijdige en stabiele planning van de werkzaamheden

Een “level playing field” voor het vervoer van goederen

Levendige stations die opgaan in hun omgeving

Aantrekkelijke en vereenvoudigde tarifering 

Complete en actuele informatie voor de reizigers

Comfortabele reisomstandigheden die voldoen  
aan de verwachtingen van de passagiers

Vlotter internationaal reizen vanaf het moment  
waarop men een vervoersbewijs boekt en koopt

Globale en geïntegreerde veiligheid voor passagiers, 
publiek en personeel

 *Het regeerakkoord voorziet een actieplan universele toegankelijkheid waarbij een structurele toegankelijkheid van de ruimte en de publieke dienstverlening het einddoel is. 
Toegankelijkheid als concept houdt in dat gebouwen, producten, diensten en digitale inhoud zo ontworpen worden dat ze rekening houden met de diversiteit in functionele 
karakteristieken onder de bevolking zodat ze zonder assistentie bruikbaar zijn voor een zo groot mogelijk aandeel van de populatie.
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Door meer duurzaamheid in de kernactiviteit

Door zich op te stellen als milieuverantwoordelijke actoren

Gebruik van 100% groene energie

Ontwikkeling van recycling en circulariteit

De trein, verbonden met andere oplossingen  
voor gewestelijk vervoer (multimodale knooppunten)

Multimodale toegankelijkheid van de stations  
via actieve en/of gedeelde vervoerswijzen

Ruimtelijke ordening die het gebruik van de trein in de hand werkt

Een beleid dat fiscaal stimuleert in het voordeel  
van actieve en milieuvriendelijke vervoerswijzen

De invoering van mobiliteit als vorm van dienstverlening (MaaS)

Minder hinder voor het milieu

Voorbeeldige overheidsopdrachten

Productie van hernieuwbare energie, grotere energie-efficiëntie

Behoud van het leefmilieu en de biodiversiteit

Het spoor duurzamer

De Spoorvisie 2040 wil het Belgisch spoor ook nog “groener” maken:

Het spoor is nu al de gemotoriseerde vervoerswijze met de geringste hinder voor het milieu in 
vergelijking met andere vervoerswijzen (vliegtuig, vrachtwagen of privéwagen).  
Dat belet niet dat het spoor nog een stuk beter kan presteren op milieugebied.

Het spoor ten dienste van  
een globale benadering van de mobiliteit

Er moeten in nauwe samenwerking met de gewesten gunstige voorwaarden worden  
gecreëerd zodat het spoor zijn rol als ruggengraat van een multimodale mobiliteit 
ten volle kan vervullen:

Het spoor kan niet in zijn eentje de verwachte modale verschuiving tot stand brengen  
en onze burgers minder afhankelijk maken van auto’s en onze bedrijven van vrachtwagens. 
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Uitvoering:
governance en stappenplan
De Spoorwegvisie 2040 gaat verder dan  
één legislatuur en vergt een passende follow-up

Om de doelstellingen in deze visie geleidelijk te verwezenlijken,  
zal de overheid de hierna beschreven stappen doorvoeren en  
de Belgische spoorwegactoren daar nauw bij betrekken. 

Elk van de hierna vermelde concretiserende instrumenten zal  
de passende valideringsprocedures volgen, in voorkomend geval  
ook voor het begrotingsluik ervan.  
 
Voor elke fase zullen de budgettaire behoeften worden geraamd  
en zal vervolgens worden beslist over de toewijzing van de middelen. 

Onderweg naar 2040

2022
2023

Korte termijn 2026
Middellang termijn 2032

Lange termijn

Startfase

Eindfase

Tussenfases vertrekend uit Spoorvisie 2040

2040

Gewenste treinaanbod 
2040

Zeer korte termijn

Heldere ambities voor het gewenste treinaanbod

2024

De bestaande adviesorganen, met name de raadplegende 
comités voor spoorwegaangelegenheden, zullen worden 
uitgenodigd om jaarlijks een advies uit te brengen over de 
uitvoering van de Spoorvisie 2040 (follow-up van het stappenplan)

De bevoegde minister zal jaarlijks een evaluatie van de 
uitvoering van de Spoorvisie voorleggen aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers als onderdeel van de verdediging 
van zijn of haar algemene beleidsnota 
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Onderweg naar 2040

 2022    Zeer korte termijn
Uitvoering van een studie om de ambities qua modale verschuiving  
en de relevantie ervan te objectiveren

Gunning van een openbaredienstcontract aan de NMBS  
voor een duur van tien jaar, met daarin vastgelegde doelstellingen:

 - Inzake groei van het vervoersaanbod, kwaliteit van de dienstverlening  
(stiptheid, reiscomfort, onthaal in de stations, aantrekkelijke tarieven)

 - Verbetering van de efficiëntie van het systeem overeenkomstig de beginselen van deze  
Spoorvisie 2040, met een billijke compensatie van de overheid wat de vastgelegde doelstellingen 
betreft

Aanname van een performantiecontract voor de Belgische  
infrastructuurbeheerder Infrabel, met daarin vastgelegde doelstellingen:

- Inzake onderhoud en kwaliteit van de infrastructuur 

- Optimalisering van de capaciteit door een doeltreffend beheer van het verkeer en een stabiele 
planning van de werkzaamheden 

- Grotere efficiëntie van het systeem overeenkomstig de beginselen van deze Spoorvisie 2040,  
met een billijke compensatie van de overheid wat de vastgestelde doelstellingen betreft.

Goedkeuring van een meerjarenplan voor investeringen in  
de spoorwegen, met details over de investeringsprojecten  
die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de openbaredienst- 
verplichtingen van de NMBS en Infrabel, zoals beschreven in  
hun respectieve overeenkomsten met de Staat. 

Dit plan, dat door beide overheidsbedrijven op elkaar is afgestemd, vormt een prioritering van  
de investeringen in het spoor voor de periode 2023-2032, en zal aan een mid-term review worden 
onderworpen

Aanname van een actieplan “goederenvervoer” met daarin  
een lijst en beschrijving van alle acties en maatregelen.

Die in de komende jaren moeten worden geactiveerd om de nagestreefde verdubbeling van  
het goederenvervoer per spoor tegen 2030 te halen  

Validering van een interfederale visie op mobility as a service (MaaS), 
 
Waarmee burgers geïntegreerde multimodale oplossingen aangereikt kunnen krijgen, via een  
georganiseerde samenwerking tussen de verschillende voor mobiliteit bevoegde overheidsniveaus

Bepaling en aanname van de relevante steunmaatregelen om de ontwikkeling  
van het internationale reizigersvervoer per spoor, en in het bijzonder  
de nachttreinen, mogelijk te maken 
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Afronding van de studie naar de economische en operationele haalbaarheid van 
het dienstregelingsmodel dat in het Belgische systeem geïntegreerd is:  
- Bepaling van een strategie om te migreren naar een performanter exploitatiemodel  
(toepassing in de volgende vervoerplannen)

Voor de spoorwegsector een energiestrategie uitwerken in overeenstemming  
met de doelstellingen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan

Een nieuwe vervoerplanstructuur invoeren, als eerste stap in de uitvoering van  
het opgestelde dienstregelingsschema, waardoor de robuustheid van het systeem 
fors verbetert 

Evaluatie van de lopende contracten (2027):  
 
mid-term review van het openbaredienstcontract van de NMBS en van het perfomantiecontract 
van Infrabel, en van het meerjareninvesteringsplan voor het spoor

Voorbereidende werkzaamheden in het kader van de Interministeriële  
Mobiliteitsconferentie, om uit te monden in de uitwerking van een interfederale  
mobiliteitsvisie 

Uitvoering van pilootprojecten met een governance-instrument ter verbetering  
 
van de coördinatie van het beleid inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening, zoals het ascontract

Actualisering van de Spoorvisie: uitwerking van een Spoorvisie 2050  
(aanpassing van de doelstellingen)

Aanname van nieuwe performantie- en openbaredienstcontracten

Een streefdoel qua aanbod (dienstregelingsschema) opstellen om het mogelijk  
te maken de investeringsbehoeften inzake uitbreiding van de vervoerscapaciteit 
(rollend materieel en infrastructuur) nauwkeurig te bepalen en te bevestigen  
met het oog op de mid-term review van de openbaredienstcontracten  
en performantie contracten en van het meerjareninvesteringsplan voor het spoor

Bepalen welke wijzigingen in wet- en regelgeving noodzakelijk zijn om de toekomst 
van het Belgisch spoorwegsysteem voor te bereiden op een ruimere openstelling  
van de binnenlandse spoorwegdiensten na 2032 (pilootprojecten)

 2023 - 2024   Korte termijn

 2024 - 2032    Middellange termijn

 2032 -2040   Lange termijn

12


