
  

 

   

 

Mobiliteitsraad Vlaanderen    Wetstraat 34-36, 1040 Brussel   T  +32 2 209 01 11  
info@mobiliteitsraad.be    www.mobiliteitsraad.be 

 

  

 

Advies 

Vlaams regeerakkoord 2019-2024 

Brussel, 25 oktober 2019 

 



  

 Vlaams regeerakkoord 2019-2024 

 

 

 
2 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
Advies op eigen initiatief
 
Contactpersoon:  Frank Van Thillo - fvthillo@serv.be 

 



  

 
Vlaams regeerakkoord 2019-2024 

 

 

 
3 

 
  

Inhoud 

Inhoud  ................................................................................................................................ 3 

Krachtlijnen ......................................................................................................................... 4 

Advies  ................................................................................................................................ 6 

1 Ideeën verbinden in een mobiliteitsvisie.............................................................. 6 

1.1 Mobiliteitsvisie vastklikken ....................................................................................... 6 

1.2 Onderbouwd beleid .................................................................................................. 7 

2 Prioriteiten voor het beleid ................................................................................... 8 

2.1 Investeren in infrastructuur ...................................................................................... 8 

2.2 Prijsbeleid ................................................................................................................ 9 

2.3 Mental shift .............................................................................................................. 9 

3 Personenvervoer ................................................................................................... 11 

3.1 Reiziger centraal bij concretisering basisbereikbaarheid .......................................... 11 

3.2 Verkeersveiligheid ................................................................................................... 11 

4 Bereikbaarheid van de internationale knooppunten ........................................... 12 

5 Goederenvervoer en logistiek ............................................................................... 12 

5.1 Gericht beleid voor personen- en goederenvervoer ................................................. 13 

5.2 Goederenvervoer per spoor ..................................................................................... 13 

5.3 Binnenvaart ............................................................................................................. 14 
 



  

 
Vlaams regeerakkoord 2019-2024 

 

 

 
4 

 
  

Krachtlijnen 

Aangezien de weg naar een duurzame mobiliteit over alle beleidsdomeinen heen loopt, meent de 
Mobiliteitsraad dat de Vlaamse regering moet inzetten op integrale visies en samenwerking met 
alle partijen en stakeholders om de ambities van het regeerakkoord uit te werken. 

De Mobiliteitsraad zou graag een Vlaamse langetermijnvisie op mobiliteit zien die visie, 
operationele doelstellingen en concrete maatregelen samenbrengt. Dit moet de leidraad vormen 
bij alle beslissingen en duidelijkheid bieden aan de betrokken actoren. Een afstemming met het 
federaal en Europees kader is daarbij noodzakelijk. Zo worden stappen gezet naar het creëren 
van een gedragen beleid. 

Het mobiliteitsbeleid moet inzetten op 3 strategische doelstellingen: 
 Het beperken van de verkeersgeneratie; 
 Een modal shift; 
 Het verminderen van de emissies. 

In het kader van deze doelstellingen is er volgens de Mobiliteitsraad dringend nood aan een 
doorgedreven integratie van het mobiliteits- en omgevingsbeleid en concrete maatregelen 
die een meer evenwichtige verdeling van vervoersmodi in het personen- en goederenvervoer 
stimuleren. 

We vinden veel positieve elementen terug in het Vlaams Regeerakkoord: ontsnippering, 
kernversterking, modal shift, verkeersveiligheid, fietsinvesteringen, enz. We hopen in de 
Beleidsnota 2019-2024 de concrete uitwerking hiervan terug te vinden. 

Dit advies moet gelezen worden als een uitnodiging om overleg te plegen over de ideeën van het 
mobiliteitsmiddenveld, deze mee op te nemen en vorm te geven in de nieuwe beleidsnota. Binnen 
de Mobiliteitsraad werden volgende standpunten in consensus vastgelegd: 

 Wij vinden het positief dat het Regeerakkoord aandacht schenkt aan verkeersveiligheid, 
maar vragen meer focus op veilige schoolroutes, transparantie over de werking van het 
Verkeersveiligheidsfonds en de prioriteiten in het wegwerken van zwarte en grijze punten. 

 Om van basisbereikbaarheid een succes te maken, moet de reiziger centraal staan. Een 
realistische kalender, het aanstellen van een stakeholdermanager per vervoerregio en 
voldoende investeringen in publieke openbaarvervoermaatschappijen moeten de transitie 
naar basisbereikbaarheid op het terrein ondersteunen. 

 Om de bereikbaarheid van internationale knooppunten voor goederen, reizigers en 
werknemers te garanderen, zijn naast infrastructuurwerken ook andere maatregelen nodig. 
Een grotere attractiviteit van het spoorvervoer in de havens en een betere bundeling van 
goederenstromen worden nagestreefd. Het openbaar vervoersaanbod moet beter 
aangepast worden aan de noden van reizigers en werknemers. 

 Bij het inzetten van investeringen voor infrastructuurwerken vinden wij het nodig om 
prioriteiten te stellen op basis van maatschappelijke kosten en baten. Daarnaast adviseren 
wij om innovatieve maatregelen te treffen voor een betere benutting van de bestaande 
infrastructuur. We dringen ook aan op goed afgestemde minderhinderplannen voor grote 
werken. 

 Voor goederenvervoer en logistiek transport is er nood aan een eigen beleid en aanpak, 
met extra aandacht voor multimodaal transport. Zo vragen wij om het spoorvervoer een 
volwaardige rol te geven binnen goederenvervoer en te wegen op het federale spoorbeleid. 
Naast infrastructuurinvesteringen kunnen hier beheersmaatregelen ingezet worden. Ook het 
binnenvaarttransport moet verder gestimuleerd worden. 
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 De Mobiliteitsraad betreurt dat de kilometerheffing voor personenwagens niet is 
opgenomen in het Regeerakkoord. Wij willen ons engageren om een maatschappelijk debat 
te voeren rond kilometerheffing voor personenwagens en een aanpassing ervan voor 
vrachtwagens, om zo bij te dragen aan de aftoetsing van de sociaal-economische en 
mobiliteitsimpact en de noodzakelijke ontwikkeling van draagvlak. 

Ten slotte heeft het Vlaams mobiliteitsbeleid een grote behoefte aan wetenschappelijke 
onderbouwing. De Mobiliteitsraad dringt erop aan om in de beleidsnota de opmaak van een 
onderzoeksagenda op te nemen. Zo kunnen de voorstellen rond beleidsrelevant onderzoek in 
het regeerakkoord ingebed worden in een breder kader waar onderzoeksvragen, -agenda’s en -
middelen op elkaar worden afgestemd. 
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Advies 

In het Mobiliteitsrapport 2019 heeft de MORA op basis van een trendmatige analyse van de 
mobiliteitsproblematiek zijn prioriteiten omschreven voor het Vlaams mobiliteitsbeleid en een 
aantal aanbevelingen geformuleerd aan de Vlaamse Regering.  

De uitdagingen voor de nieuwe mobiliteitsminister zijn immers groot. Een antwoord bieden op de 
klimaatuitdagingen en op de verkeerscongestie zijn zeker topprioriteiten die een doortastend 
mobiliteitsbeleid met doelgerichte maatregelen vragen. Maar ook de verkeersveiligheid en de 
bereikbaarheid van onze economische poorten en basisvoorzieningen vragen bijzondere 
aandacht en acties. 

Het Vlaams regeerakkoord voorziet in een reeks maatregelen om een antwoord te bieden op de 
toenemende mobiliteitsdruk. Een aantal maatregelen die het mobiliteitsmiddenveld had 
voorgesteld vinden we echter niet terug. 

Daarom heeft de Raad ervoor gekozen om voorafgaandelijk aan het opstellen van de beleidsnota 
Mobiliteit en Openbare Werken een advies te formuleren waarbij de voorstellen en aanbevelingen 
uit het Mobiliteitsrapport worden afgewogen ten aanzien van het Vlaams regeerakkoord.  

De realisatie van een efficiënt en duurzaam mobiliteitssysteem en de maatregelen die daarvoor 
nodig zijn, zullen in grote mate afhangen van het maatschappelijk draagvlak dat voor deze 
maatregelen kan gevonden worden.  

Het advies moet gelezen worden als een uitnodiging aan de minister om overleg te plegen over 
de ideeën van het mobiliteitsmiddenveld en deze mee op te nemen en vorm te geven in de 
beleidsnota voor deze legislatuur. 

1 Ideeën verbinden in een mobiliteitsvisie 

Vlaanderen staat voor grote uitdagingen op vlak van mobiliteit. Het Vlaams regeerakkoord is dan 
ook terecht gevuld met ambities. Overkoepelend denken, integrale visies, samenwerken met alle 
partijen en participatie moeten door de Vlaamse Regering worden ingezet om deze ambities uit 
te werken. De weg naar een duurzame mobiliteit loopt ook over de beleidsdomeinen en -niveaus 
heen. We verwachten een groei van het personen- en goederenvervoer die invloed zal hebben 
op klimaat, luchtkwaliteit, capaciteit van modi, ruimtelijke ordening, economie, werkgelegenheid 
en welvaart.  

Gezien al deze uitdagingen acht de MORA het nodig dat het mobiliteitsbeleid gekaderd wordt 
binnen een langetermijnvisie op mobiliteit in Vlaanderen. Enkel op deze manier kan een 
duurzaam mobiliteitsbeleid tot stand komen. De internationale engagementen inzake 
klimaatdoelstellingen moeten een integraal onderdeel zijn van deze overkoepelende, integrale 
mobiliteitsvisie. 

1.1 Mobiliteitsvisie vastklikken 

Combimobiliteit, basisbereikbaarheid, modal shift, verknoping van netwerken, … vormen de 
leidraad voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid de komende vijf jaar. Om deze doelstellingen te 
realiseren, verwacht de MORA dat de minister werk maakt van een overkoepelende, 
gestructureerde mobiliteitsvisie op lange termijn, gekoppeld aan operationele doelstellingen op 
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middellange termijn (2030), concrete maatregelen en een duidelijke timing. De Raad ziet de 
beleidsnota als een instrument om hiertoe een goede aanzet te geven.  

De MORA adviseerde in het verleden om een visie uit te werken in een Mobiliteitsplan 
Vlaanderen. De vorm waaronder deze visie wordt geformuleerd laten we bewust open. Om het 
beleid van de verschillende beleidsniveaus op elkaar af te stemmen, werden in het verleden 
verschillende organen voor interregionaal en interfederaal overleg over mobiliteit opgericht of 
vooropgesteld. Deze organen hebben niet steeds het verhoopte resultaat opgeleverd en zijn 
bovendien weinig transparant voor de buitenwereld. Door een betere transparantie naar het 
mobiliteitsmiddenveld kan de MORA gedragen standpunten overmaken aan de Vlaamse minister 
bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken en haar zo steunen in het overleg met federale en 
gewestelijke collega’s. De Raad benadrukt dat een dergelijke koppeling tussen mobiliteitsvisie en 
doelstellingen een plan van aanpak creëert om het Vlaamse mobiliteitsbeleid maatschappelijk in 
te bedden en optimaal af te stemmen op dat van de vervoerregio’s, de provincies en de lokale 
besturen.  

1.2 Onderbouwd beleid 

De MORA vindt het positief dat het regeerakkoord een aantal voorstellen rond beleidsrelevant 
onderzoek bevat. Het Onderzoek Verplaatsingsgedrag wordt bijvoorbeeld omgevormd tot een 
volwaardig beleidsinstrument door de evolutie inzake combimobiliteit nauwkeuriger te meten. Ook 
andere initiatieven, zoals bijkomend onderzoek rond verkeersveiligheid en onderzoek naar een 
verduurzaming van stedelijke logistiek, zijn veelbelovend.  

Naast deze voorstellen ontbreken voor de Raad een aantal belangrijke onderzoeksonderwerpen 
in het regeerakkoord. Een voorbeeld is de noodzaak om onderzoek te voeren naar de 
problematiek van mobiliteitsarmoede en de bereikbaarheid van basisvoorzieningen. Zeker in het 
licht van de transitie naar basisbereikbaarheid zijn dit relevante onderwerpen voor onderzoek.  

Onderzoeksagenda 

Om een langetermijnbeleid te onderbouwen, op te volgen en te monitoren ziet de Mobiliteitsraad 
een wetenschappelijke beleidsonderbouwing als een essentieel hulpmiddel. In het verleden 
bestonden hiervoor de Steunpunten voor wetenschappelijk onderzoek. Binnen het beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare Werken werden deze afgeschaft. Ter vervanging werd een 
onderzoeksagenda aangekondigd. Deze is echter nooit gerealiseerd. Het Vlaamse 
mobiliteitsbeleid mist bijgevolg een structurele wetenschappelijke onderbouwing voor 
onderzoeksinspanningen. 

Het afstemmen van onderzoeksvragen, -agenda’s en -middelen creëert mogelijkheden om 
beleidsondersteunend onderzoek efficiënter te maken en de inspanningen van o.m. de Vlaamse 
administratie en wetenschappelijke instellingen onderling te optimaliseren. Daarom dringt de 
Raad aan om in de beleidsnota een onderzoeksagenda op te nemen als instrument voor de 
komende legislatuur. 

Monitoring 

Daarnaast vraagt de Raad om monitoringsinstrumenten te installeren om na te gaan welke 
effecten optreden door nieuwe beleids(de)regulering. Zo heeft de MORA gepleit voor de invoering 
van een prijsobservatorium bij het in werking treden van het decreet individueel bezoldigd 
personenvervoer. 
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2 Prioriteiten voor het beleid 

Het Vlaams regeerakkoord omschrijft een hele reeks maatregelen die Vlaanderen op weg kunnen 
helpen naar een duurzamere mobiliteit. Het maatregelenpakket moet verder vormgegeven 
worden in de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken. De bespreking van het regeerakkoord 
in de Mobiliteitsraad levert hiervoor een aantal belangrijke invalshoeken op. 

2.1 Investeren in infrastructuur 

De infrastructuurnetwerken zijn de ruggengraat van het mobiliteitssysteem en dragen in 
belangrijke mate bij aan onze maatschappelijke en economische welvaart. Daarom moeten de 
infrastructuurnetwerken optimaal functioneren en moeten de verschillende schakels zo goed 
mogelijk geconnecteerd zijn. 

De MORA ondersteunt het plan van de Vlaamse Regering om de investeringen voor verschillende 
infrastructuurnetwerken te vergroten en missing links versneld aan te pakken. De verdubbeling 
van de investeringen in de fietsinfrastructuur is in deze context een positieve evolutie evenals het 
voortzetten van de inhaalbeweging op het vlak van infrastructuuronderhoud.  

De MORA vraagt dat de investeringen in alle infrastructuurnetwerken op een objectieve manier 
geprioriteerd worden, gebaseerd op de te verwachten maatschappelijke kosten en baten. Wellicht 
wordt dan duidelijk dat naast investeringen in fietsinfrastructuur ook infrastructuurinvesteringen 
in het openbaar vervoer wenselijk zijn, zeker wanneer hierdoor de doorstroming verbetert en het 
aantal reizigers toeneemt. In de beleidsnota moeten grensoverschrijdende connecties ook 
voldoende aandacht krijgen, zowel voor personen- als goederenvervoer. De Europese financiële 
middelen kunnen hiervoor optimaal aangewend worden. 

De MORA ondersteunt eveneens de doelstelling om van het geïntegreerd 
investeringsprogramma (GIP) zowel een geïntegreerde planningstool als een realisatietool te 
maken die ook evaluatie en ex post analyse mogelijk maakt.  

Maatschappelijk draagvlak is essentieel voor het welslagen van grote infrastructuurinvesteringen. 
De Mobiliteitsraad is een geschikt forum om van bij de aanvang van grote infrastructuurprojecten 
en doorheen de verschillende fasen van het beleidsproces te functioneren als klankbord. De 
kracht van de MORA is om van bij het begin van het beleidsproces reeds de elementen aan te 
reiken die nodig zijn voor de creatie van het maatschappelijk draagvlak. 

De Vlaamse Regering zet de komende jaren in op de realisatie van twee grote en ingrijpende 
infrastructuurprojecten, namelijk de R0 en de Oosterweelverbinding. Deze projecten, die op een 
bepaald moment parallel zullen lopen, zullen een grote impact hebben op de mobiliteit. Daarom 
dringt de MORA erop aan om zo snel mogelijk werk te maken van grondige en goed afgestemde 
minderhinderplannen, in samenwerking met de vervoerregio’s. Minderhinderplannen kunnen ook 
een belangrijke hefboom zijn voor een modal shift op langere termijn. 

Naast een focus op harde infrastructuur vraagt de Raad om ook in te zetten op maatregelen die 
erop gericht zijn de bestaande infrastructuur beter te benutten. ICT, ITS en dynamisch 
verkeersmanagement en maatregelen gericht op een betere spreiding in de tijd van de activiteiten 
in de ganse logistieke keten, kunnen hiervoor een bijdrage leveren. De MORA verwacht dat de 
beleidsnota deze invalshoek verder uitwerkt.  
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2.2 Prijsbeleid 

Tijdens de vorige legislatuur heeft de MORA de maatschappelijke randvoorwaarden voor de 
invoering van een kilometerheffing voor personenwagens in kaart gebracht. De Raad vroeg in 
zijn Mobiliteitsrapport 2019 aan de nieuwe Vlaamse regering om, rekening houdend met de 
hierboven beschreven randvoorwaarden, een principiële beslissing te nemen om deze maatregel 
in te voeren. De MORA stelt echter vast dat deze niet is opgenomen in het regeerakkoord. 

De MORA wil benadrukken dat deze maatregel degene is met het grootste CO2-
reductiepotentieel en potentieel om de verkeerscongestie en de files aan te pakken. De maatregel 
speelt ook een belangrijke rol in het Vlaams Klimaatbeleidsplan dat is ingediend bij de Europese 
Commissie om de opgelegde klimaatdoelstellingen te halen. Zonder deze maatregel zullen de 
doelstellingen niet bereikt worden. 

De MORA heeft steeds erkend dat draagvlak een essentiële voorwaarde is om de invoering van 
een ander prijsbeleid door te voeren. De Raad vraagt om deze legislatuur zeker verder te werken 
aan dit draagvlak. De Mobiliteitsraad wil zich engageren om op basis van het al geleverde 
studiewerk een maatschappelijk debat te voeren. Dit zal bovendien elementen aanleveren voor 
de verdere concretisering van het systeem en het mogelijk te voeren flankerend beleid. 

Dit debat is echter slechts zinvol wanneer de Vlaamse Regering het principieel eens is dat er in 
de toekomst anders moet betaald worden voor ons mobiliteitsgebruik. 

De Vlaamse regering kondigt wél aan dat ze de bestaande kilometerheffing voor vrachtwagens 
gaat aanpassen. Een mogelijke aanpassing zal zowel een sociaal-economische als een 
mobiliteitsimpact hebben. De MORA vindt het nodig dat de Vlaamse regering eerst deze impact 
nagaat en de resultaten van deze impactanalyse voorlegt aan het middenveld. De eventuele 
aanpassing van de kilometerheffing vraagt draagvlak. De MORA biedt zich aan als het forum 
waarbinnen het maatschappelijk debat kan gevoerd worden. 

Op 18 oktober vroeg de Vlaamse regering advies1 aan de MORA over de tariefstijging van de 
kilometerheffing, zonder onderbouwing van de maatregel. De MORA adviseert de Vlaamse 
regering om deze maatregel niet in deze vorm door te voeren, aangezien hij een toekomstig, 
duurzaam mobiliteitsbeleid hypothekeert. 

2.3 Mental shift 

De Mobiliteitsraad wil dat het mobiliteitsbeleid inzet op drie strategische doelstellingen: het 
beperken van de verkeersgeneratie, een modal shift en het verminderen van de emissies. Bij het 
uitwerken van maatregelen verwacht de Raad dat de Vlaamse regering inspiratie zoekt in de 
internationale context en rekening houdt met het sociaal-economisch kader. Om deze 
doelstellingen te bereiken is een draagvlak nodig bij de bevolking en bij de bedrijven. 

Integratie van omgevingsbeleid en mobiliteitsbeleid 

In de onderdelen ‘Omgeving’ en ‘Ruimte’ van het regeerakkoord komen allerlei concepten aan 
bod die een ruimtelijke omslag en bouwshift teweeg moeten brengen: kernversterking, 

 
1  MORA, 2019, Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 

aanpassing van de begroting 2019 en voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2020 
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ontsnippering, verdichting, functieverweving, blauwgroene netwerken, enz. Het toepassen van 
deze principes kan positieve gevolgen hebben voor de belangrijkste stappen naar duurzame 
mobiliteit: kortere afstanden, minder nood aan verplaatsingen en een modale verschuiving. De 
MORA adviseert om deze ruimtelijke principes ook door te vertalen in een langetermijnvisie voor 
mobiliteit en in de beleidsnota. 

Modal shift 

In de modale verdeling van zowel het personen- als het goederenvervoer in Vlaanderen is het 
wegvervoer de dominante vervoersmodus. De MORA stelt vast dat deze verdeling globaal 
genomen nauwelijks verschuift.  

Volgens de Raad is er vanuit maatschappelijk oogpunt daarom dringend nood aan maatregelen 
die een meer evenwichtige verdeling van de vervoersmodi in het personenvervoer en het 
goederenvervoer stimuleren. Het is positief dat wordt ingezet op een mobiliteitssysteem dat de 
gebruikers voor personen- en goederenvervoer aanspoort om bij iedere verplaatsing te kiezen 
voor de maatschappelijk meest optimale vervoersmodus. Aangezien het goederenvervoer en het 
personenvervoer eigen karakteristieken hebben met een eigen dynamiek, zullen deze een 
gediversifieerde aanpak vergen rekening houdend met de specificiteit van beide sectoren.   

Modal shift in het personenvervoer  

Inzake personenmobiliteit wil het regeerakkoord het aandeel duurzame modi voor heel 
Vlaanderen verhogen tot ‘minstens 40%’ en voor de vervoerregio’s Vlaamse Rand, Antwerpen 
en Gent tot ‘minstens 50%’. De afwezigheid van een concrete timing bemoeilijkt het 
maatschappelijk debat hierover en holt de effectiviteit van deze doelstelling uit. Ook de 
afwezigheid van een koppeling tussen het STOP-principe als verkeersveiligheidsprincipe en de 
gewenste modale verschuiving komt deze doelstelling niet ten goede. 

De Vlaamse Regering wil deze beoogde modale verschuiving realiseren met een 
investeringsbeleid met focus op het woon-werk en woon-schoolverkeer. De MORA sluit zich aan 
bij deze focus en vraagt om in de beleidsnota te verduidelijken:  

 Welk aandeel wordt nagestreefd per modus;  
 Welke concrete maatregelen zullen worden ingezet; 
 Hoe deze maatregelen verknoopt worden in een mobiliteitsnetwerk ondersteund door 

Mobipunten;  
 Hoe andere beleidsdomeinen hieraan kunnen bijdragen.  

De aangekondigde monitoring kan hierbij als ondersteunende hefboom ingezet worden.  

Omdat een groot aantal sturende maatregelen voor het woon-werkverkeer gekoppeld zijn aan 
het loondebat, vraagt de MORA om maximaal samen te werken met het federale beleidsdomein 
en de sociale partners.  

De modal shift-aanpak moet gepaard gaan met de noodzakelijke mental shift. Hiervoor moet de 
Vlaamse regering binnen het beleidskader de maatschappelijke uitdagingen definiëren en 
vertalen in doelstellingen en een concrete timing. Het belang van de reizigers en de draagkracht 
van bedrijven mag hierbij niet uit het oog worden verloren. Zo zal onder meer voldoende rekening 
moeten worden gehouden met de betaalbaarheid van de verschillende vervoersmodi.  

Het resultaat van deze oefening moet niet enkel als input voor andere beleidsplannen dienen, 
maar ook als kader voor het maatschappelijk debat over het verduurzamen van ons 
mobiliteitssysteem waarvoor de MORA de nodige ondersteuning wil verlenen.  
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Comodaliteit in het goederenvervoer  

Voor het goederenvervoer vraagt de Raad om duidelijke ambities vast te leggen en maatregelen 
uit te werken die de verwachte groei van het goederenvervoer kunnen opvangen via de 
verschillende modi en volgens het principe van de comodaliteit. De MORA mist deze ambities en 
maatregelen in het regeerakkoord en vraagt om deze te verduidelijken in de Beleidsnota.   

3 Personenvervoer 

3.1 Reiziger centraal bij concretisering 
basisbereikbaarheid 

Tijdens de vorige legislatuur werd de transitie ingezet naar een vraaggestuurd model voor het 
collectief mobiliteitssysteem. Het kaderdecreet basisbereikbaarheid verschuift daarbij een aantal 
bevoegdheden van de Vlaamse overheid naar vijftien vervoerregio’s.  

Participatie van het middenveld op vervoersregionaal niveau werd echter niet concreet 
vormgegeven. De MORA vraagt om betrokken te worden bij de vormgeving van de 
uitvoeringsbesluiten en per vervoerregio een stakeholdermanager aan te stellen. We adviseren 
om op het terrein de transitie naar basisbereikbaarheid actief te begeleiden. Daarom is het 
belangrijk om op korte termijn een realistische kalender op te stellen voor de gemeentelijke en 
provinciale besturen en alle andere belanghebbenden zodat zij zich tijdig kunnen organiseren. 

Voor de MORA is het belangrijk dat de reiziger centraal staat bij de verdere concretisering van 
basisbereikbaarheid. Elke reiziger moet zich vlot, veilig en op een betaalbare manier kunnen 
verplaatsen, over de grenzen van de vervoerregio’s en het Vlaams Gewest heen.  

De Raad vindt het positief dat de Vlaamse Regering dit wil realiseren door, naast de publieke 
openbaarvervoersmaatschappijen De Lijn en de NMBS, ook nieuwe, vaak private, spelers te 
betrekken om een aanvullend gedeeld mobiliteitsaanbod te creëren en combimobiliteit te 
versterken. Deze nieuwe werkwijze zal om een nieuwe beleidsvisie vragen die focust op 
samenwerking tussen publieke en private actoren. Om van Mobility as a Service (MaaS) een 
maatschappelijk succesverhaal te maken, adviseert de MORA om dringend een MaaS-regulator 
op te richten die de basis vormt van een publiek-private samenwerking. Toch wil de Raad 
benadrukken dat voldoende investeringen in publieke openbaarvervoersmaatschappijen een 
belangrijke voorwaarde zijn om van basisbereikbaarheid een succes te maken. 

Voor de MORA is het belangrijk dat nieuwe mobiliteitsoplossingen naadloos aansluiten op 
bestaande netwerken, dat er wordt ingezet op een geïntegreerd ticket- en tariefsysteem en dat 
gelijke diensten dezelfde prijs hebben in elke vervoerregio. Daarbij is het belangrijk om in te zetten 
op samenwerking tussen aanpalende vervoerregio’s zodat lokale mobiliteitsoplossingen of 
realisaties van lokale infrastructuur niet stoppen aan de grenzen van vervoerregio’s. Om de 
monitoring en kwaliteitsbewaking van het collectief mobiliteitssysteem efficiënt te laten verlopen, 
zal het belangrijk zijn dat de overheid een aantal ‘key performance indicators’ en ‘servicelevels’ 
voor openbare dienstverplichtingen bepaalt voor alle publieke en private mobiliteitsspelers.  

3.2 Verkeersveiligheid 

De Mobiliteitsraad vindt het positief dat het regeerakkoord voldoende aandacht schenkt aan 
verkeersveiligheid. In eerste instantie leest dit onderdeel van het akkoord als een voortzetting van 
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het beleid van de voorbije legislatuur: de methodologische basis van de 5 E’s (Education, 
Engineering, Enforcement, Evaluation en Engagement) blijft behouden, net als de vision zero 
tegen 2050 en andere doelstellingen uit het Verkeersveiligheidsplan 2016. 

De realistische inschatting dat de doelstelling om slechts 200 verkeersdoden te hebben in 2020 
niet zal gehaald worden, mag echter geen reden zijn om de middellange doelstelling uit het 
Verkeersveiligheidsplan uit het oog te verliezen, namelijk maximum 133 verkeersdoden in 2030. 
Verschillende initiatieven die worden aangekondigd in het regeerakkoord kunnen op de 
goedkeuring van de raadsleden rekenen: 

 De uitbreiding van trajectcontroles;  
 De mogelijkheid voor gemeenten om GAS-boetes uit te delen voor overtredingen tegen zone 

30 en zone 50; 
 Het wegwerken van gevaarlijke punten, hierbij extra rekening houdend met kwetsbare 

weggebruikers en het verbeteren van de doorstroming; 
 Een focus op verkeersveiligheid in schoolomgevingen, met extra aandacht voor 

schoolomgevingen aan drukke gewestwegen;  
 Het herinvesteren van inkomsten uit verkeersboetes in verkeersveiligheidsmaatregelen. 

Een aantal van deze maatregelen creëren echter nieuwe vragen. De MORA verwacht dat de 
beleidsnota een aantal tekortkomingen behandelt en onduidelijkheden verheldert over: 

 Het gebruik van GAS-boetes door gemeenten en eventuele gevolgen voor de rechtsgang; 
 Het gebruik van andere vormen van bottom-up rapportering om grijze en zwarte punten te 

identificeren dan deze in het regeerakkoord; 
 De nood aan transparantie bij het gebruik van het Verkeersveiligheidsfonds, cf. de 

uitgebreide aanpak van het GIP die wordt nagestreefd, en het aandeel van de middelen voor 
de politiezones.  

 Een noodzakelijke focus op schoolroutes, waar veel meer ongevallen gebeuren dan in de 
onmiddellijke schoolomgevingen. 

4 Bereikbaarheid van de internationale 
knooppunten 

Net zoals de Vlaamse Regering erkent de MORA het maatschappelijk en economisch belang van 
de internationale knooppunten (tewerkstelling, toegevoegde waarde, investeringen, …). Een 
goede bereikbaarheid van de knooppunten voor zowel het goederenvervoer als het 
personenvervoer is daarom essentieel.  

Maar met de aanhoudende toename van de congestie op het wegennet komt deze onder 
toenemende druk te staan. Daarnaast zien we nauwelijks verschuivingen in de modale verdeling 
van het goederen- én personenvervoer in Vlaanderen.  

Een efficiënte multimodale transportinfrastructuur is van groot belang om voldoende capaciteit te 
voorzien voor de groei van de economische poorten. De Raad vindt het daarom positief dat de 
Vlaamse Regering wil inzetten op infrastructuurinvesteringen voor de verschillende 
vervoersnetwerken.  

Bovenop infrastructuurmaatregelen zijn volgens de Raad ook andere maatregelen nodig om een 
efficiënte bereikbaarheid van de poorten te garanderen.  

Voor het goederenvervoer en de logistiek denkt de MORA vooral aan maatregelen op het vlak 
van organisatie, management en governance, zoals:  
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 Het stimuleren en faciliteren van een betere bundeling en consolidatie van goederenstromen;  
 De attractiviteit van het spoorvervoer in de havens vergroten, meer ten dienste van de klant 

en in functie van de reële noden;  
 De uitrol van dataplatformen als basisinfrastructuur voor de ganse logistieke keten 

stimuleren;  
 De spreiding van logistieke activiteiten in de tijd stimuleren door onder meer een uitbreiding 

van de openingsuren van laad- en losplaatsen;  
 Een mogelijke toename van het laadvermogen in het wegvervoer onderzoeken;  

Voor het personenvervoer denkt de MORA aan:  
 Een openbaar vervoersaanbod in de internationale knooppunten dat is aangepast aan de 

noden van werknemers en reizigers. 
 Rechtstreekse HST-verbindingen tussen de grootste internationale knooppunten en de 

belangrijkste HST-bestemmingen;  
Om de concurrentiepositie van Vlaanderen in het internationaal kader te waarborgen benadrukt 
de MORA het belang van volgende elementen:  

 Een stabiel en coherent wettelijk kader inzake exploitatie van de internationale poorten, 
ruimtelijke ordening, mobiliteit, bereikbaarheid en ruimte voor ondernemen  

 Een globale oplossing voor de duurzame ontwikkeling van de internationale poorten in hun 
omgeving, waar nodig over de gewestgrenzen heen  

 Een omkadering die deze poorten toelaat om hun internationaal marktaandeel te verdedigen 
en te behouden, rekening houdend met sociaal-economische en ecologische uitdagingen. 

5 Goederenvervoer en logistiek 

Het regeerakkoord stelt terecht vast dat we ons moeten voorbereiden op een groei van het 
goederenvervoer. Om deze groei op te vangen zullen alle goederenvervoermodi nodig zijn. Voor 
het goederenvervoer is bijgevolg een beleid nodig dat ervoor zorgt dat iedere verplaatsing gebeurt 
met de maatschappelijk meest optimale modus, rekening houdend met de vervoerskenmerken 
van iedere modus en met de kenmerken van de vervoerde goederen. Ook nieuwe en innovatieve 
modi (drones, autonome voertuigen, …) moeten hun plaats krijgen in het goederenvervoerbeleid. 

5.1 Gericht beleid voor personen- en goederenvervoer 

De MORA merkt op dat het regeerakkoord vaak dezelfde maatregelen formuleert voor het 
personen- en voor goederenvervoer. Goederen- en personenvervoer hebben een eigen 
dynamiek en worden door andere drijfveren aangestuurd. Eenzelfde maatregel zal een totaal 
andere impact hebben op het goederenvervoer dan op het personenvervoer en daarom niet 
noodzakelijk het gewenste resultaat opleveren. Hierdoor vragen ze een eigen beleidsaanpak.  

De MORA verwacht dat de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken een eigen beleid, aanpak 
en strategie formuleert voor het goederenvervoer en de logistiek. 

5.2 Goederenvervoer per spoor 

De MORA vraagt om het spoorvervoer een volwaardige rol te geven in het 
goederenvervoerbeleid, ook al is het geen Vlaamse bevoegdheid. Die volwaardige rol is nodig 
om de groei van het goederenvervoer over alle modi te verdelen. 
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De Raad vraagt aan de minister om alle mogelijke middelen te gebruiken die de Vlaamse regering 
en het Vlaams Parlement ter beschikking hebben om te wegen op het federale spoorbeleid.  

De cofinanciering van een aantal spoorprojecten is volgens het mobiliteitsmiddenveld een stap in 
de goede richting. Een goed spoorbeleid gaat verder dan een infrastructuurbeleid en omvat ook 
beheersmaatregelen waarvan de bevoegdheid voor een deel buiten de Vlaamse overheid valt. 
Specifiek voor het goederenvervoer per spoor ziet de MORA op korte en middellange termijn 
eveneens potentieel in volgende maatregelen: 

 Versterking van de uitbouw van multimodale hubs die als consolidatiepunten kunnen dienen; 
 Snellere en transparantere toewijzing van rijpaden; 
 Verlagen van de infrastructuurvergoeding; 
 Ondersteunen van bundelingsinitiatieven en initiatieven voor optimalisering van de 

goederenoverslag; 
 Een actief en dynamisch traffic flow management; 
 Elektrificatie van spoorlijnen. 

5.3 Binnenvaart 

Om de groei van het goederenvervoer op te vangen is ook de rol van de binnenvaart belangrijk. 
De Vlaamse regering moet de binnenvaart verder ontwikkelen en stimuleren. Hierbij kunnen de 
havens een belangrijke rol spelen. 

Het regeerakkoord zet vooral in op het verknopen van netwerken, infrastructuurinvesteringen en 
onbemand varen. De MORA steunt deze keuzes en vraagt om de aandacht voor multimodaal 
transport te versterken.  

In de beleidsnota verwacht de MORA dat er samen met de sector en de havens naar oplossingen 
wordt gezocht voor de wachtplaats- en wachttijdproblematiek bij de behandeling van 
binnenschepen in de havens. De MORA vraagt om ook aandacht te besteden aan de 
waterhuishouding die de afgelopen tijd vaker in het gedrang komt en om maatregelen te voorzien 
die de nodige diepgang voor het binnenvaarttransport waarborgen.  

De MORA verwacht in de beleidsnota maatregelen die de verdere vergroening van de 
binnenvaart stimuleren door het stimuleren van technologische oplossingen en het faciliteren van 
nieuwe energiedragers. Gezien de specifieke structuur van de binnenvaartsector, met veel 
familiale ondernemingen, lijkt een flankerend beleid noodzakelijk om deze aanpassingen te 
stimuleren. 


