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Samen garanderen we de
duurzame mobiliteit van morgen
De mobiliteit is vandaag niet alleen in crisis, maar ook volop in verandering. Ze is een essentieel onderdeel
van de socio-economische ontwikkeling en een van de sleutels in de strijd tegen de klimaatopwarming. In die
context heeft NMBS de ambitie een veilige, duurzame, sociale, comfortabele, competitieve en intermodale
mobiliteitsoplossing aan te bieden. We willen ons positioneren als de echte ruggengraat van de toekomstige
mobiliteit.
Dit Memorandum verduidelijkt onze visie op de rol van NMBS in de toekomstige mobiliteit in België.
Het beschrijft onze ambities, onze doelstellingen en de middelen die we inzetten om die te halen.
Maar onze ambities kunnen we alleen waarmaken als we kunnen rekenen op de steun van al onze stakeholders en
onze aandeelhouder. Enkel samen kunnen we de duurzame mobiliteit van morgen garanderen.
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Onze vragen aan
de overheid
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Onze
uitdagingen
De mobiliteitsbehoeften blijven toenemen, en dat in een tijd
waarin de klimaatuitdagingen, technologische ontwikkelingen
en de openstelling van de markt voor de concurrentie het
mobiliteitslandschap in België al sterk veranderen en morgen
nog diepgaander zullen wijzigen. Het is aan ons om hier een
adequaat en duurzaam antwoord op te bieden.

Sterk
toenemende
vraag

Disruptieve
technologie
De veralgemeende digitalisering, de komst van
deelvoertuigen en zelfrijdende auto’s en het concept
van ‘Mobility as a Service’ (MaaS) zullen de komende
jaren het mobiliteitslandschap grondig hertekenen.
Het komt erop aan om in die grondig veranderende
omgeving, met steeds nieuwe spelers en vervoerswijzen, een mobiliteit te garanderen die duurzaam,
voor iedereen toegankelijk en emanciperend is.

De congestie op de weg in België is zodanig toegenomen dat ze de ontwikkeling en de economische
aantrekkelijkheid van het land aantast. Ze is bovendien een grote bron van milieuvervuiling.
Een Belgische automobilist verliest elk jaar 44 uur in
de file. De OESO becijferde dat België jaarlijks 2 %
van haar BBP verloren ziet gaan door mobiliteitsproblemen, wat neerkomt op 8 miljard euro per jaar.
In die context is het openbaar vervoer een echt
alternatief. Reizigers passen hun gedrag aan. In 2018
kozen 243,9 miljoen reizigers voor de treinen van
NMBS, wat een stijging is met 3,7 %. Die trend zet
zich in 2019 voort.
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Concurrentie op alle fronten
Vandaag heeft NMBS te maken met concurrentie op drie vlakken: de concurrentie op het spoor, gelinkt aan de nakende openstelling van de markt, de modale concurrentie van andere vervoerswijzen, en een sterk groeiende concurrentie voor de klant door het opduiken van nieuwe dienstverleners. Die concurrentie stimuleert ons om ons aan te
passen en diepgaand te hervormen, om onze prestaties en de kwaliteit van ons aanbod en onze service te verbeteren.

Concurrentie op het spoor
De openstelling van de markt voor het binnenlands reizigersvervoer is een feit. Twee data
zijn hierin cruciaal: vanaf december 2020 is de commerciële uitbating van het binnenlandse
reizigersvervoer volledig geliberaliseerd, en vanaf 2023 wordt de oproep tot mededinging
de regel voor de toewijzing van de opdracht van openbare dienst.

Modale concurrentie
Andere bestaande of nieuwe vervoerswijzen bieden zich aan voor de ‘first and last mile’
(begin en einde van een traject). Dat kunnen andere openbaarvervoersmaatschappijen zijn,
verhuurders van auto’s met chauffeur, van deelfietsen of van deelsteps. Daarnaast komen
ook andere actoren zoals de lagekostbussen, deelauto’s of door bedrijven georganiseerd
vervoer op ons terrein, met een aanbod voor de volledige reis.

Concurrentie voor de klant
Door de ontwikkeling van digitale technologieën komen nieuwe dienstverleners op de markt
met een uniek mobiliteitsaanbod voor de klant, gebaseerd op het concept van ‘Mobility as a
Service’, waarbij alle vervoerswijzen geïntegreerd zijn in een ‘deur-tot-deur’-oplossing.
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Onze ambities
voor NMBS
We luisteren meer dan ooit naar de behoeften van onze reizigers. Zij vragen een kwaliteitsvolle reiservaring, een gebruiksvriendelijke mobiliteit van deur tot deur en een perfecte integratie van de verschillende vervoersmodi.
Het is onze ambitie om hier een adequaat antwoord op te geven
en om hen een vlekkeloze mobiliteit aan te bieden met respect
voor het leefmilieu.
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De trein als de ruggengraat
van de mobiliteit

Focussen op de behoeften
van de klant

Dankzij de troeven die de trein verenigt, mogen we hem met
recht de ruggengraat van onze mobiliteit noemen. Hij biedt:

Om de mobiliteit van morgen te garanderen terwijl de concurrentie
steeds sterker en meer divers wordt, willen we onze inspanningen nog
meer richten op de behoeften van onze reizigers. Dit doen we door ons
te focussen op onze drie kernactiviteiten:

een antwoord op de klimaat- en milieu-uitdagingen

Onze reizigers veilig, stipt en
comfortabel per trein op hun
bestemming brengen.

1

De treinen op een doordachte
en efficiënte manier beheren,
onderhouden en vernieuwen.

2

de reizigers de mogelijkheid om hun reistijd te besteden zoals zij dat willen

een collectief vervoermiddel

een echt alternatief voor de auto, complementair met de andere zachte
vervoersmodi en andere openbaarvervoermiddelen
een mobiliteitsoplossing voor iedereen en aangepaste tarieven,
afgestemd op het socio-economische profiel van de reiziger
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Een vriendelijk onthaal in
functioneel ingerichte stations
aanbieden.

3

Veranderen, vanaf nu
Sinds 2014 zijn onze prestaties sterk verbeterd.

+ 5,1 % trein-kilometer

94,7 mln. Euro

-13 % VTE

-5,2 %

Toename treinaanbod in de periode 2017-2020

De EBITDA neemt met 22,5 % toe tegenover 2017

Het aantal medewerkers daalde van 20.628 in 2014
tot 18.002 in 2017 (-13 %).

Daling van het aantal arbeidsongevallen
tegenover 2016

+3,7 %

15,7 %

+4 %/jaar

3,2 miljard €

Toename van het aantal reizigers tegenover 2017

De immobilisatiegraad van het rollend materieel
daalt van 18,2 % naar 15,7 % in de periode 2014-2018,
een forse verbetering

Verbetering van de productiviteit
in de periode 2014-2018

Gedurende 5 jaar (2018 – 2022) investeren we 3,2
miljard € in veiligheid, nieuw rollend materieel, parkings, toegankelijkheid voor personen met beperkte
mobiliteit, moderne werkplaatsen en digitalisering.
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Een ambitieus en
gestructureerd actieplan
We willen sneller en ingrijpender evolueren. We moeten onze prestaties in alle domeinen structureel verbeteren: stiptheid, dienstverlening aan de klant, immobilisatie van het rollend materieel, absenteïsme, arbeidsongevallen, duurzaamheid... en op deze vlakken even goed gaan presteren als de beste bedrijven in de sector.
Hiertoe hebben we een ambitieus en gestructureerd actieplan ontwikkeld dat al onze medewerkers mobiliseert.

Dat is opgebouwd rond drie fasen:
2019

2025

Focus
De absolute Focus leggen op de
kernactiviteiten van het bedrijf om
ze performant te maken, met als
doel concrete en zichtbare resultaten te behalen voor de klant en zo
zijn tevredenheid te verhogen.

Transform
Zich Transformeren in een competitieve onderneming in een
geliberaliseerde markt en de rol
van ruggengraat voor het openbaar vervoer vervullen.
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Lead
De Lead nemen als backbone
van een intermodale, duurzame
en betrouwbare mobiliteit.
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We engageren ons met
overtuiging op 5 punten:

Onze
engagementen
Al onze medewerkers engageren zich ertoe om de
transformatiestrategie voluit te ondersteunen en om onze
geloofwaardigheid, onze fundamenten en onze prestaties op
peil te brengen.
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1

We maken van NMBS een moderne, digitale, operationeel en
financieel performante onderneming ten dienste van al haar klanten

2

We plaatsen veiligheid, stiptheid en duurzaamheid centraal in onze
métiers en in onze manier van werken

3

We vereenvoudigen onze werkmethodes en implementeren
performante werkregimes

4

We investeren zowel in de kennis en technische expertise als in de
managementcompetenties van onze medewerkers. Tegelijk nemen
we permanent initiatieven die bijdragen tot hun veiligheid en welzijn

5

We zijn klant- en resultaatgericht, blinken uit in onze métiers en zijn
ambassadeurs van NMBS
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De stiptheid verbeteren

Onze acties
voor de klant
De transformatiestrategie is gebaseerd op een reeks acties die
er allemaal op gericht zijn de beleving van de reiziger en de
dienstverlening aan onze klanten te verbeteren.
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• Concrete acties op korte en middellange
termijn om de beschikbaarheid van het
materieel, de eerste vertrekken van de
treinen, de verkeersregeling en het beheer
van incidenten te verbeteren
• Rekening houden met de werkelijke beleving
van de klant
• Nauw samenwerken met
infrastructuurbeheerder Infrabel, in
de eerste plaats om de impact van
werkzaamheden zo beperkt mogelijk te
houden voor de klant
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De beschikbaarheid
en de kwaliteit van de
treinen verbeteren

Het dienstenaanbod
optimaliseren
• Een eenvoudig, transparant, aangepast en
kwalitatief hoogstaand aanbod

Investeringen in nieuw rollend
materieel:

• Coherente en betrouwbare informatie in real
time aan onze reizigers

• om het aantal beschikbare zitplaatsen
te vergroten

• Betere kennis van onze reizigers en
toekomstige klanten door gebruik van
databases, enquêtes op het terrein,
digitalisering en beheer van big data.

• om het park te verjongen en te uniformiseren

Investeringen in de
onderhoudswerkplaatsen:

• Een continue evolutie van onze
verkoopkanalen in functie van de wijzigende
behoeften en het gedrag van de reizigers, en
van de mogelijkheden die geboden worden
door de nieuwe technologieën

• nieuwe installaties
• geoptimaliseerde organisatie

• Nette en functioneel ingerichte stations,
die voor iedereen toegankelijk zijn en
beantwoorden aan de eigentijdse noden
(coworkingruimtes, moderne en gezellige
shops)

• nieuwe technologieën
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Een ononderbroken
intermodaliteit
ontwikkelen

Een klantgestuurd
vervoersplan
• Driejaarlijkse aanpassing van het
vervoersaanbod aan de vraag en aan de
mobiliteitsbehoeften van de klanten

• De stations versterken als plaatsen van
interconnectiviteit, voor de aansluiting met
andere vervoersmiddelen: tram, bus, metro,
fietsen en auto

• Verhoging van de leesbaarheid en van de
eigenheid van de 4 treinproducten van
NMBS: IC-, P-, L- en S-treinen

• Aansluiten op het MaaS-concept waarbij
samen met de andere spelers op de markt
deur-tot-deuroplossingen aangeboden
worden aan onze reizigers

• Een systeem van intermodale knooppunten
die de voorstedelijke en lokale treinen
verbinden met het andere openbare vervoer
• Versterking van het voorstedelijke aanbod
door de verdere uitbouw van geïntegreerde
voorstadsnetten rond Brussel en Antwerpen,
Gent, Luik, Charleroi (Angelic)

• Partnerschappen met andere bedrijven en
spelers
• Samenwerking met de regionale
vervoersmaatschappijen
• Onthaalinfrastructuur in alle knooppunten.
• Optimalisatie van de toegankelijkheid
• Beheer van de parkeerplaatsen vanuit een
duurzaam oogpunt
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Onze vragen
aan de overheid
We willen onze strategie tot een goed einde brengen, want dat
is de noodzakelijke voorwaarde om de externe steun te krijgen
die we nodig hebben. De grote uitdagingen kunnen we niet
alleen aangaan.
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Wat hebben
we nodig?

Een ambitieuze langetermijnvisie
op mobiliteit

Een ambitieuze
langetermijnvisie
op mobiliteit

Maatregelen om de modal shift
te ondersteunen

We hebben een duidelijke en ambitieuze visie op
mobiliteit bij de overheid nodig om vooruitgang
te kunnen boeken. In deze langetermijnvisie moeten het beleid voor ruimtelijke ordening, nieuwe
technologieën en de evolutie van de organisatie
van het werk opgenomen worden.

Een actualisering van de opdracht
van openbare dienst
Een voorspelbaar financieel kader
voor 10 jaar
Verdere investeringen
in de spoorsector
Een gestructureerde openstelling
van de markt vanuit de voordelen
voor de klant, met duidelijke rollen
voor alle betrokken spelers
De creatie van een level playing field
De onmiddellijke bevestiging van
de opdracht van openbare dienst
voor 10 jaar
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Maatregelen om de modal
shift te ondersteunen

Een actualisering van onze
opdracht van openbare
dienst

Om meer klanten te kunnen aantrekken en zo
een belangrijke modal shift te stimuleren, willen
we een grotere tarifaire vrijheid en een grotere
vrijheid wat betreft ons treinaanbod. We moeten
een gerichte tariefdifferentiatie kunnen toepassen en nieuwe tariefformules ontwikkelen die
beter tegemoetkomen aan de nieuwe vormen
van werkorganisatie (met respect voor de sociale
tarieven).

De huidige inhoud van onze opdracht van openbare dienst werd vastgelegd in het beheerscontract 2008-2012, meer dan tien jaar geleden.
We vragen dat de inhoud van de opdracht van
openbare dienst van NMBS zou worden geactualiseerd om rekening te houden met de huidige
mobiliteitsbehoeften van de klanten en om er de
sociaaleconomische en technologische ontwikkelingen en de klimaatuitdaging in te integreren.

We zullen ook samenwerken met de andere
openbaarvervoersmaatschappijen om de deurtot-deurverplaatsingen te faciliteren.
Om efficiënt te zijn moet een modal shift gepaard
gaan met andere maatregelen, bijvoorbeeld op
het vlak van de ruimtelijke ordening of de promotie van de aantrekkelijkheid van de steden.
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Een voorspelbaar
financieel kader
voor 10 jaar

Verdere investeringen
in de spoorsector
Het volgende meerjareninvesteringsplan moet
lopen over een periode van tien jaar, om rekening
te houden met de lange cycli die kenmerkend
zijn voor de spoorwegsector. NMBS vraagt de
overheid om er de financieringen in op te nemen
noodzakelijk voor broodnodige investeringen in:

NMBS moet kunnen evolueren in een duidelijk en
niet-penaliserend financieel kader.
We vragen duidelijkheid over de dotaties voor de
volledige looptijd van het openbaredienstcontract en een infrastructuurvergoeding die niet
penaliserend werkt voor de opdracht van openbare dienst, zowel voor het verkeer tussen de
grote centra en het voorstadsverkeer als dat in de
meer landelijke gebieden.

• de vernieuwing en het onderhoud van de
infrastructuur om de veiligheid te waarborgen
en de capaciteit, de flexibiliteit en de
commerciële snelheid op het net te verbeteren
• de vernieuwing van het rollend materieel met
het oog op een grotere capaciteit, een beter
comfort en een sterkere performantie

De aanpassing aan de nieuwe behoeften van
de reizigers veronderstelt ook de mogelijkheid
om de regionale of lokale overheden mee te
laten investeren in stations, de mogelijkheid om
publiek-private partnerschappen (PPS) te ontwikkelen voor aanvullende uitrusting (parkings,
fietsenstallingen enz.).

• de modernisering en het onderhoud van de
stations voor een maximale functionaliteit
en netheid, met bijzondere aandacht voor de
investeringen die de toegankelijkheid voor
personen met beperkte mobiliteit garanderen
• de digitalisering van de NMBS-beroepen,
onder meer degene die betrokken zijn bij de
distributie en de verkoopkanalen, de informatie
aan de reizigers, de planning en het beheer van
het verkeer in real time, en de integratie in de
MaaS-platformen
• de veiligheid in de stations en op de treinen
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Een gestructureerde
openstelling van de markt
met duidelijke rollen voor
de betrokken spelers

De creatie van een level
playing field
In een geliberaliseerde markt moeten alle spelers
met gelijke wapens kunnen strijden. Ze moeten
allemaal dezelfde regels kunnen toepassen en
genieten: marktconforme arbeidsvoorwaarden,
een uniform administratief en reglementair kader
(bijvoorbeeld voor de overheidsopdrachten).

NMBS vraagt de overheid om de liberalisering
van de markt op een gestructureerde manier
te laten verlopen, om te vertrekken vanuit de
voordelen voor de klant en om alle spelers
(spoorwegoperatoren, overheid, regulator,
infrastructuurbeheerder, enz.) de tijd te geven om
ervaring op te doen.
De rol van elke speler moet duidelijk gedefinieerd
zijn. Wij pleiten voor:
• een dynamische samenwerking met de
netbeheerder, gebaseerd op een betere
afstemming van de doelstellingen en op
betrouwbare voorspellingen met betrekking
tot de beschikbaarheid van de infrastructuur bij
werkzaamheden
• een onafhankelijke en krachtige regulator
met economische, juridische, technische en
financiële expertise
• een versterkte FOD Mobiliteit en Vervoer om
de opdracht van openbare dienst te definiëren
en aan te sturen
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De bevestiging van de
opdracht van openbare
dienst voor 10 jaar
NMBS vraagt de Belgische staat de onmiddellijke bevestiging van haar opdracht van openbare
dienst door middel van een rechtstreekse toewijzing voor een periode van tien jaar, voor het
volledige Belgische net.
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In dit memorandum pleit NMBS, de historische speler, voor duidelijke
werkingsregels van de markt om de liberalisering van het nationale
spoorvervoer voor reizigers in goede banen te leiden. Ze vraagt ook de
tijd om zich daarop voor te bereiden, via een gestructureerde aanpak
die moet leiden tot een fundamentele verbetering van haar prestaties en
haar dienstverlening.
Verantwoordelijke uitgever: Jihane Annane. Hallepoortlaan 40. 1060 Brussel

