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HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN EN GOVERNANCE VAN DE MIVB

Artikel 2. Doelstellingen van de partijen
De MIVB
In 2018 verzorgden de voertuigen van de MIVB bijna 418 miljoen ritten, wat neerkomt op een volume dat met meer dan 4% is gestegen
in vergelijking met 2017. Deze mooie toename wijst er enerzijds op dat de bevolking zich op een duurzame manier wil verplaatsen1, en
plukt anderzijds de vruchten van de verbeteringen die de MIVB de afgelopen jaren aan het vervoersaanbod heeft aangebracht om de
aantrekkelijkheid van het MIVB-net te verhogen. Sinds 2007 is het rittenaantal met 50,6% gegroeid en sinds 2012 met 20%.
De ambitieuze doelstelling van 415 miljoen ritten die het beheerscontract voor eind 2017 voorzag, werd in 2018 dus gehaald en zelfs
overtroffen.
Ter herinnering: met “rit” wordt hier gedoeld op iemands volledige verplaatsing over het MIVB-net, van vertrekpunt tot bestemming,
ongeacht of hij of zij nu onderweg al dan niet van voertuig veranderde (overstappen worden dus niet als aparte ritten geteld, maar maken
deel uit van de globale verplaatsing van de gebruiker).
Grafiek 1: Aantal ritten, 2000-2018 (in miljoen)

Bij gebrek aan een betrouwbaar systeem voor een individuele en systematische telling van de passagiers bij het instappen, werd het
aantal verrichte ritten tot nog toe indirect door de MIVB geraamd op basis van het aantal verkochte vervoersbewijzen, gewogen op grond
van het gemiddelde gebruik daarvan, gemeten tegen het aantal verrichte ritten per categorie van vervoersbewijs. Dit gebruik werd in het
kader van dit beheerscontract en het vorige via enquêtes vastgesteld. Voor de klassieke vervoersbewijzen dateert de laatste enquête
van 2011.
1

Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 is de Brusselse bevolking met 0,8% gegroeid.
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Het volgende beheerscontract voorziet dat deze coëfficiënten worden aangepast en dat dit gebeurt bij elke wijziging van tariefstructuur.
De opsplitsing van het totale aantal ritten over de verschillende modi, zoals in onderstaande tabel wordt getoond, gebeurt dan weer op
basis van alle ontwaardingsvolumes per bus- en tramlijn en per station. De berekening weerspiegelt dus niet de belasting van de
voertuigen zoals we die op het terrein kunnen waarnemen. Vanaf 2017 werd de berekeningsmethode aangepast om beter rekening te
kunnen houden met de transit-reizigersstromen in de overstapstations (zoals bijvoorbeeld Kunst-Wet). Het gevolg is een breuk in de
cijfers van de laatste drie jaren.
Tabel 1: Modaal gebruik van het MIVB-net, in ritten
Evolution de la fréquentation du réseau STIB
2007
2008
2009
Evolutie van het gebruik van het MIVB-net
Fréquentation modale (voyages) Métro - Metro
128.263.036 135.516.228 133.399.882
Modaal gebruik (reizen)
Tram
73.194.509 73.772.600 76.260.806
Bus
74.656.339 75.454.632 79.708.042
Transports spéciaux
Speciaal vervoer
1.218.543 1.338.858
1.183.617
Total - Totaal
277.332.427 286.082.317 290.552.347
% variation N-1
% variatie N-1
2,94%
3,16%
1,56%

2017 (*)
2.018
2010
2011
2012
2013
2014
2.015
2.016
150.818.442 125.791.801 132.399.958 138.347.920 133.379.258 134.949.084 134.810.625 145.362.780 147.120.486
81.159.296 112.136.617 123.432.700 128.886.639 131.328.311 132.681.728 126.390.021 150.770.032 165.508.778
78.418.996 90.761.567 92.063.400 87.103.843 99.283.587 102.472.791 108.195.934 104.653.594 104.805.130
106.641
1.186.554
1.171.313
955.821
449.099
591.460
125.720
88.032
129.419
311.583.288 329.861.298 348.851.878 354.787.502 364.582.616 370.229.324 369.484.611 400.893.047 417.563.813
7,24%

5,87%

5,76%

1,70%

2,76%

1,55%

-0,20%

8,50%

4,16%

(*) om de evolutie van het gebruik per vervoerswijze tussen 2017 en 2018 te kunnen analyseren, zijn de aanpassingen die in 2018 werden gedaan om de stroom
reizigers die overstapt in de stations Kunst-Wet, De Brouckère, Montgomery en Zuidstation beter op te vangen, overgebracht op 2017, waarvan de cijfers op die basis
herberekend werden.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het gebruik van de 3 vervoerswijzen er tussen 2017 en 2018 op is vooruitgegaan, een vooruitgang die
naargelang de vervoerswijze minder of meer uitgesproken is.
De bus blijft vrij stabiel en is in 2018 goed voor bijna 105 miljoen ritten.
Voor de metro zijn dat er meer dan 147 miljoen ritten, of 1,2% meer dan in 2017.
De tram is de vervoerswijze die in 2018 het grootste succes heeft gekend, met een gebruik dat met meer dan 9% toeneemt tot 165
miljoen ritten. Een studie naar het gebruik van 7 grote tramlijnen die representatief zijn voor de verscheidenheid van het net, bevestigt
de toename van het tramgebruik. De verklaring voor die groei ligt onder meer bij de indienststelling van de nieuwe tramlijnen 8 en 9.
Daarnaast hebben ook de lijnen 55, 82 en 97 het goed gedaan na de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening op deze
lijnen.

Brussel Mobiliteit
Ter herinnering: met het IRIS 2-plan beoogde het Gewest het autoverkeer met 6 tot 10% terug te schroeven tegen 2015 en met 20%
tegen 2018, ten opzichte van 2001.
De meting van de beoogde vermindering van het autoverkeer berust op een berekeningsmethodologie die onlangs nog werd aangepast
door het Federale niveau in samenwerking met de 3 Gewesten. Om de evolutie van de indicator op een correcte wijze te kunnen
evalueren, werd deze volgens de nieuwe methodologie herberekend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de hele periode
2000-2016. De indicatoren die werden berekend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzen op een afname met 2,0 % van de
afstanden die worden afgelegd met de wagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 2001 en 2017.
Afstanden over de weg die jaarlijks worden afgelegd (in miljoen voertuigkilometers): 3.150,4 in 2001 en 3.088,9 in 2017.
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Artikel 3. Taak van het Gewest als organiserende overheid
Het Gewest is gestart met de uitwerking van een nieuw Gewestelijk Mobiliteitsplan in overeenstemming met de ordonnantie van
26/07/2013.
Deze ordonnantie legt een kader vast voor de planning van de mobiliteit en geeft een regelgevend karakter aan het Gewestelijk
Mobiliteitsplan (Gew. MP). Zij definieert de inhoud en de processen voor de uitwerking van het Gew. MP en de Gemeentelijke
Mobiliteitsplannen (GMP) om de strategieën en mobiliteitsprojecten op gemeentelijk en gewestelijk vlak beter op elkaar af te stemmen.
De ordonnantie stelt dat het Gewestelijk Mobiliteitsplan "een strategisch en richtinggevend instrument is voor de uitvoering van het
mobiliteitsbeleid, dat rekening houdt met de richtingen die worden aangegeven in het gewestelijk ontwikkelingsplan. Het vormt een
factor voor de economische, sociale en milieuontwikkeling op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het vermeldt bovendien dat "het gewestelijk mobiliteitsplan bestaat uit een algemeen gedeelte dat de strategie van het mobiliteitsbeleid
vastlegt en een specifiek gedeelte dat er de elementen van uitwerkt die betrekking hebben op de aanleg van wegen en de openbare
ruimte" (artikel 5). Artikelen 6 en 7 verduidelijken de inhoud van elk van beide delen. Het strategisch deel omvat een strategisch luik en
een verordenend luik; het specifieke gedeelte bevat een plan voor de inrichting van het wegennet, dat naast strategische en
verordenende luiken, ook een begrotingsluik omvat.
Op 19 januari 2017 legde de Regering de beginselen vast voor de uitwerking van een nieuw Gewestelijk Mobiliteitsplan op basis van
het model van een participerend proces van co-constructie. Op basis van internationale voorbeelden en overleg met talloze actoren,
zowel uit de openbare als uit de privésector, tijdens het hele jaar 2017 (talloze workshops, een forum, verschillende bilaterale
ontmoetingen), werden eind 2017 een visie en eerste actiepistes voorgesteld.
2018 werd gewijd aan de eigenlijke opstelling van het ontwerp van plan en aan de realisatie van het Milieueffectenrapport. Eind 2018
werd het ontwerp van plan met het oog op een eerste lezing door de Regering voorgelegd aan de verschillende betrokken partijen.
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HOOFDSTUK II. PLANNING VAN DE SECTOR EN STADSPLANNING
Artikel 10. Algemene planningprincipes binnen de sector
Brussel Mobiliteit beschikt over de nodige instrumenten, expertise en gegevens om de besluitvorming op het vlak van
mobiliteitsplanning te ondersteunen. Deze gegevens worden regelmatig geanalyseerd en samengevat. In 2018 is Brussel Mobiliteit
online gegaan met een portaal dat de gegevens verzamelt. Cf. http://data-mobility.mrbc-mbhg.intra.net/portal/nl
Het portaal bevat:
-

Mobiliteitsindicatoren die chronologische opvolging mogelijk maken (tabellen, grafieken).

-

In kaart gebrachte gegevens (MOBIGIS).

-

De Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit, die een stand van zaken geven van het aanbod en de vraag op het
gebied van vervoer en ook dieper ingaan op bepaalde problemen. Gewoonlijk worden ze in samenwerking met de Brusselse
universiteiten opgesteld.

-

Links naar vrij toegankelijke aanvullende gegevens.

Artikel 11. Planning van de algemene mobiliteit
In 2018 werd de MIVB in de Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC) vertegenwoordigd door de heren Kris Lauwers en Jean-Michel
Mary (gewone leden) en mevrouw Valérie Haemers en mevrouw Marie-Hélène Noel (plaatsvervangende leden). In 2018 heeft de
Commissie 17 adviezen gegeven over de volgende voorwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advies over het voorontwerp van ordonnantie betreffende vrije vloot fietsdelen
Advies over het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de BHR van 18.07.2013 betreffende de
gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten
Advies over het voorontwerp van ordonnantie betreffende de taxidiensten
Advies over het ontwerp van bestek voor het MER betreffende het Plan Geluidshinder & Trillingen " Quiet.Brussels "
Advies over het herinrichtingsproject van de Lesbroussartstraat (op voorstel van de afdeling Actieve Modi)
Advies over het in aanmerking nemen van PBM, fietsers en voetgangers in het Beheerplan van het Zoniënwoud (op voorstel
van de afdeling PBM)
Advies over de lage-emissiezone (LEZ)
Advies over het Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Sint-Pieters-Woluwe
Advies over het herinrichtingsproject van de Gulden-Vlieslaan (tussen Louiza en Naamsepoort) en analyse van de
verkeersstromen
Advies over het ontwerp van uitvoeringsbesluit betreffende de licentie voor de operatoren van vrije vloot fietsdelen
Advies over het voorontwerp van uitvoeringsbesluit betreffende de forfaitaire vergoeding van handelszaken die getroffen
worden door een bouwplaats op de openbare weg
Advies over het voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan "Good Move"
Advies over het voorontwerp van besluit betreffende het beheer van de veiligheid van de vervoersystemen op sporen
uitgebaat door de MIVB
Advies over het voorontwerp van ordonnantie betreffende de uitbating en de veiligheid van de verkeerstunnels in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Advies over het voorontwerp van plan voor de preventie en bestrijding van geluidshinder en trillingen in een stedelijke
omgeving "Quiet.Brussels"
4

•
•

Advies over het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 21.03.2013 houdende de voorwaarden voor het
gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen.
Advies over het ontwerp van besluit tot wijziging van de voorwaarden voor de beroepsleiding van taxichauffeurs

Naast de adviserende bevoegdheid (...) waren er in 2018 uiteenzettingen en debatten rond de volgende thema's:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studie naar de concrete strategie voor de toegankelijkheid van het MIVB-net
De toegankelijkheid van de Brusselse NMBS-stations
Macroanalyse van de mobiliteitsstroom dankzij mobiele-telefoniegegevens
De resultaten van de Klantenbarometer van de MIVB
Autodelen, evaluatierapport (2017) en enquête onder de gebruikers
Begeleidende maatregelen voor de renovatiewerken van de Leopold II-tunnel
Het Meerjareninvesteringsprogramma met betrekking tot de tunnels (vorderingsstaat)
Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, versie goedgekeurd door de Regering
Metro Noord: vorderingsstaat van het project

Tot slot herinneren we eraan dat de GMC sinds begin 2017 de uitwerking van het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move begeleidt. In
2018 werden de vorderingen van het project regelmatig binnen de Commissie voorgesteld en besproken:
•
•
•
•

Vaststellingen van de Commissie omtrent de evaluatie van Iris2, Good Move en het OSN (Ontwikkelingsplan van het
Structurerend Netwerk).
Good Move: vorderingsstaat (planning, structuur van het document, scenario's en MER, goedkeuring door de Regering)
Good Move: Lijst met 50 beoogde acties (workshop)
Good Move: Ontwikkelingsplan van het Structurerend netwerk; bijkomende informatie op verzoek van de Commissie.

Artikel 12. Planning van het openbaarvervoersnet
Artikel 12.1 Taak van het Strategisch Comité (SC)
De vergaderingen van het strategisch comité en van de werkgroepen zijn fora die de doeltreffende samenwerking tussen de teams van
Brussel Mobiliteit en de MIVB hebben bevorderd.
De verschillende agendapunten leiden tot een efficiënte opvolging van de voornaamste taken die de MIVB en Brussel Mobiliteit delen
op het vlak van planning van het openbaarvervoersnet.
In 2018 werd er naast de terugkerende punten met betrekking tot de vorderingen van Good Move en de verschillende projecten, een
tiental belangrijke onderwerpen besproken:
•

Opvolging van het Avanti-programma

•

Opvolging van het Programma ter Verbetering van het Aanbod (PAO)

•

Opvolging van het Vijfjarenplan voor de vernieuwing van de sporen en de aanpassing van de haltes van het Richtplan Bus

•

OSN: te gebruiken methodologie voor de prioritering van de projecten

•

MaaS-project
5

•

Project van een tram naar NOH

•

Project betreffende tram 8 in verband met het RPA Herrmann-Debroux

•

Herinrichting van Meiser: beslissing om één of twee tunnels aan te leggen op het Meiserplein en tramscenario's voorbij Meiser

•

Strategische oriëntatienota Neerstalle

•

Tests met autonome voertuigen door de MIVB

Artikel 12.4: Installatie van een unieke databank
De overeenkomst uit 2014 rond gegevensuitwisseling en samenwerking, gesloten in het kader van de uitwerking van
transportmodellen, voorziet in de uitwisseling van samengevoegde gegevens en van een aantal indicatoren, waarvan sommige nog
moeten worden gedefinieerd. Zij voorziet eveneens in een jaarlijkse uitwisselingsvergadering aangaande dit onderwerp tussen Brussel
Mobiliteit en de MIVB.
In het beheerscontract 2019 - 2023 is opgenomen dat het verwijst naar de overeenkomst en dat bijkomende indicatoren moeten
worden vastgesteld.
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HOOFDSTUK III. HET OPENBAARVERVOERSAANBOD
Artikel 17. Procedure voor de aanpassing van het aanbod tijdens de duur van het contract
Artikel 17.2 Jaarlijks programma voor de uitbreiding van het aanbod op het net
Dit artikel bepaalt dat het programma voor de uitbreiding van het aanbod van het net ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de minister
die zich hier vóór 31 maart van elk jaar over moet uitspreken.
In 2018 was het niet mogelijk om het ontwerp van het operationele jaarplan voor 2019 binnen de in het Beheerscontract opgenomen
termijn in te dienen. Het operationele jaarplan voor 2019 is immers in grote mate afhankelijk van de hypotheses en de kalender voor de
uitvoering van het Richtplan Bus, dat pas op 21 maart 2018 door de Regering werd goedgekeurd. Bovendien waren er eind maart nog
een aantal andere grote onzekerheden wat betreft het tijdschema voor de ingebruikname van de nieuwe bussen en de bijhorende
infrastructuren (nieuwe stelplaats, aanpassingen online kaarten,…). Daarom werd het ontwerp van het operationele jaarplan voor 2019
voorgesteld en goedgekeurd op het Strategisch Comité van 8 juni 2018, na voorafgaande voorstelling en bespreking binnen de WG
Studies.
In 2019 worden nieuwe gelede elektrische en hybridebussen geleverd, wat de start betekent van de uitbreiding van de busvloot, en dus
de toename van het vervoersaanbod op het busnet. Zo komt het dat de MIVB van plan is om in de loop van 2019 twee nieuwe lijnen (37
en 56) in gebruik te nemen en de route van een vijftiental andere lijnen te wijzigen, in het kader van de uitvoering van het Richtplan Bus.
Het operationele jaarplan voor 2019 wil daarnaast de rijtijden op 13 buslijnen betrouwbaar maken, de doorkomstfrequenties (tijdens
piekuren) op 2 niet bij het Richtplan Bus betrokken lijnen optrekken, op 4 extra lijnen (45, 46, 53 en 64) gelede bussen in gebruik nemen,
en zogenoemde "niet-dimensionerende" maatregelen doorvoeren (daluren, avond, zaterdag, zondag en/of schoolvakanties) op de metro, tram- en busnetten
De eerste versie van het operationele jaarplan voor 2019 voorzag de verwezenlijking van onderstaande maatregelen volgens
onderstaande timing:
•
•

Vanaf maart 2019: invoering van zogenoemde "niet-dimensionerende" maatregelen;
April: opening van de nieuwe buslijn 37 in Ukkel (en als gevolg daarvan een reorganisatie van lijn 43), en geleidelijke invoering
van gelede bussen op lijn 46;
• Mei: ingebruikname van 2 gelede elektrische bussen (gelegenheidsladen) in een proeffase op lijn 64, tussen de Naamsepoort
en de stelplaats Haren-MIVB, en geleidelijke invoering van gelede bussen op lijn 45;
• September – Busnet:
o Verlenging van lijn 46 naar Thurn & Taxis en reorganisatie van de eindhaltes van buslijnen 48, 86 en 95 in het Brusselse
hypercentrum;
o Reorganisatie van het net in de noordwestelijke sector van Brussel: herstructurering van lijn 53 (nieuwe structurerende
ringlijn tussen het noorden en het westen van Brussel, met gelede bussen) en bijhorende reorganisatie van buslijnen
13, 14, 20, 49, 84 en 88;
o Reorganisatie van het net in de noordoostelijke sector van Brussel: ingebruikname van gelede elektrische bussen
(gelegenheidsladen) op de geherstructureerde lijn 64, en bijhorende reorganisatie van buslijnen 12, 21, 45, 65 en 80;
o Opening van de nieuwe lijn 56 en beperkte reorganisatie van lijnen 47 en 57 in de sector van Neder-Over-Heembeek;
o Betrouwbaar maken van de rijtijden op ± 13 lijnen;
• September – Tramnet:
o Reorganisatie / Opsplitsing van tramlijn 51 in het kader van het begin van de werkzaamheden aan het station Albert,
oorspronkelijk voorzien voor 09/2019.
Bijgevolg moest het operationele jaarplan aangepast worden om rekening te houden met:
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•
•
•

de budgetoverwegingen uitgevoerd door het Gewest in de zomer van 2018 (herziening naar beneden toe van de budgettaire
enveloppe voor het operationele jaarplan voor 2019) ;
de nieuwe kalenderhypotheses voor de levering van nieuwe bussen, de ingebruikname van de nieuwe stelplaats Marly en
straatinrichtingen die nodig zijn om busherstructureringen te kunnen doorvoeren;
het uitstel tot 2020 van de start van de werkzaamheden aan het station Albert.

Door deze nieuwe gegevens heeft de MIVB onder meer een deel van de wijzigingen van het busnet moeten uitstellen van september tot
november 2019.
Daarom voorziet de jongste versie van het operationele jaarplan voor 2019 (april 2019):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf maart 2019: invoering van zogenoemde “niet-dimensionerende” maatregelen;
23 april 2019: omleiding van buslijn 57 via de Tyraslaan;
29 april 2019: ingebruikname in een proeffase van 2 gelede elektrische bussen (gelegenheidsladen) op lijn 64, tussen de haltes
Naamsepoort en Onze-Lieve-Vrouw;
6 mei 2019: opening van lijn 37 en bijhorende reorganisatie van lijn 43;
Eind mei: geleidelijke ingebruikname van gelede hybridebussen en omschakeling van lijn 46 (en daarna 45) naar gelede bussen;
1 juli 2019: aanpassing van het traject van lijn 20 via de Basilieklaan;
31 augustus 2019: ingebruikname van gelede elektrische bussen op de geherstructureerde lijn 64, en bijhorende reorganisatie
van buslijnen 12, 21, 45, 64, 65 en 80;
31 augustus 2019: (tijdelijke) verlenging van lijn 46 naar de Noordwijk en reorganisatie van een aantal buseindhaltes in het
hypercentrum;
Vanaf 31 augustus 2019: betrouwbaar maken van de rijtijden van verschillende buslijnen;
4 november 2019: opening van lijn 56 en bijhorende reorganisatie van lijn 47;
4 november 2019: herstructurering van lijn 53 (nieuwe structurerende ringlijn tussen het noorden en het westen van Brussel,
met gelede bussen) en bijhorende reorganisatie van buslijnen 13, 14, 20, 49, 84 en 88;

Artikel 18. Principes en doelstellingen van de uitbreiding van het aanbod
Artikel 18.1 Verbetering van het aanbod op het bestaande net
In vergelijking met vorig jaar is de kilometerproductie van het MIVB-net globaal gezien stabiel gebleven in 2018 (groei van 0,79 % voor
alle modi). Het gaat daarbij wel degelijk om een vergelijking van de niet-gecorrigeerde gereden kilometers, d.w.z. de kilometers die
wel degelijk afgelegd werden op het net en aangeboden aan de klanten.
Deze stabilisatie kan in hoofdzaak verklaard worden door het globaal gezien lage niveau van de dotatie “vervoersaanbod” voor 2018
ten opzichte van het niveau van 2017. Bovendien, wat de op het net doorgevoerde wijzigingen betreft:
•
•

de uitbreidingen van het tramnet werden op het einde van het jaar in gebruik genomen (1 september voor lijn 9 en 1 oktober
voor lijn 8) en hebben daardoor maar een erg geringe impact op de jaarlijkse kilometerproductie in 2018;
de aanpassingen aan het busnet werden met grotendeels constant voertuigenpark doorgevoerd (de ingebruikname van de
elektrische midibussen op lijn 33 in juni 2018 werd grosso modo gecompenseerd door het buiten dienst stellen van diesel
midibussen na de schrapping van lijn 22 in juli 2018), en in het kader van de reorganisatie (rationalisering) van meerdere
lijnen (13, 42) naar aanleiding van gelijktijdige uitbreidingen van het tramnet.
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Gezien de grote stabiliteit van het park in 2018, is de groei op de tram- en busnetten van dezelfde orde van grootte ongeacht of we het
aanbod in konvooikilometers* of in plaatsenkilometers* (zie tabel 2) bekijken. Die laatste indicator houdt immers niet enkel rekening
met het aanbod (afgelegde kilometers), maar ook met de afzonderlijke capaciteit van alle ingezette voertuigen.

Tabel 2: Kilometerproductie en plaatsen-km
Production de km en service client (km-convois)
Kilometerproductie in reizigersdienst (konvooi-km)
METRO
TRAM
BUS
Total - Totaal

2013
5.387.661
13.102.011
21.912.815
40.402.487

2014
5.388.931
13.837.606
22.322.220
41.548.757

2015
5.453.135
14.694.644
24.139.215
44.286.994

2016
5.490.557
15.157.048
24.634.772
45.282.377

2017
5.620.470
15.149.691
24.708.454
45.478.615

2018
5.655.280
15.285.744
24.859.567
45.800.591

2018 / 2017
100,62%
100,90%
100,61%
100,71%

2018 / 2013
104,97%
116,67%
113,45%
113,36%

2018 / 2017
100,68%
100,74%
100,04%
100,56%

2018 / 2013
105,89%
123,61%
132,32%
116,56%

Places-km en service voyageur - 4 personnes/m2 (en millions)
Plaatsen-km in reizigersdienst - 4 personnen/m2 (in miljoenen)
2013
3.755
2.372
1.482
7.608

METRO
TRAM
BUS
Total - Totaal

2014
3.783
2.627
1.678
8.088

2015
3.823
2.819
1.902
8.544

2016
3.858
2.912
1.951
8.721

2017
3.950
2.910
1.960
8.819

2018
3.976
2.932
1.960
8.868

Artikel 18.2 Uitvoering van een nieuw Richtplan Bus
De Regering heeft op 21 maart 2018 het Richtplan Bus definitief goedgekeurd. De eerste uitvoeringsmaatregelen van het Richtplan
Bus kunnen dan ook doorgevoerd worden:
•

•

1 juni 2019
o

Lancering van Citybus 33 met elektrische midibussen

o

Schrapping van lijn 22

1 september 2019
o

•

•

Reorganisatie van lijnen 13, 14, 15, 53 en 84 na de ingebruikname van de nieuwe tramlijn 9

29 september 2019
o

Beperking van lijn 42 tot Roodebeek na verlenging van tramlijn 8

o

Verlenging van lijn 20 tot het Noordstation via Thurn & Taxis

Oktober 2019
9

o

Gedeeltelijke exploitatie van lijn 13 met elektrische standaardbussen

Het Richtplan Bus wordt in 2019 verder uitgerold in functie van de planning van de levering van nieuwe bussen en de uit te voeren
aanleg van wegen.

Artikel 22. Bijkomend aanbod in geval van vervuilingspieken
Het besluit "Vervuilingspieken" werd in 2018 gewijzigd. Het voorziet nieuwe (strengere) interventiedrempels en wijzigt de maatregelen
die de MIVB moet nemen wanneer een drempel wordt overschreden: gratis vervoer van de MIVB en organisatie van communicatie.
In 2018 werd de drempel voor activering van de maatregelen die de MIVB dient te nemen niet zodanig overschreden dat de MIVB een
beroep moest doen op de voorziene financiële compensaties van het Gewest.
Het ontwerp van beheerscontract 2019-2023 van de MIVB voorziet een herziening van het systeem voor financiële compensatie van de
MIVB rekening houdend met de herziening van het Besluit en met de geraamde reële kosten van het gratis vervoersaanbod van de
MIVB, in geval van overschrijding van de drempel.

Artikel 23. Vervoer op aanvraag voor gehandicapten
2018 was een feestjaar voor de TaxiBus, die als vervoersdienst op aanvraag 40 kaarsjes mocht uitblazen. In het kader daarvan reden
de voertuigen van mei tot december rond in een speciaal jasje en was er op 22 mei een receptie voor het personeel in aanwezigheid
van de Minister en de CEO van de MIVB.
Ten aanzien van de klanten is er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de GDPR-principes worden nageleefd. Tot slot is er in
september een nieuw vervoersreglement in voege getreden om verschillende punten te verduidelijken.
De organisatie van de TaxiBus is niet gewijzigd ten opzichte van 2017. Op het vlak van het aantal vervoersaanvragen werd er een
nieuw record gevestigd. Terwijl er in 2017 nog 91.954 klanten werden vervoerd, ging het in 2018 al om 108.596 personen, een stijging
van 18%.

10

Artikel 24. Reële vs. geplande kilometerproductie
Voor 2018 waren de behaalde resultaten op het vlak van kilometerproductie voor de drie vervoerswijzen goed voor een niet-geïndexeerde
totale bonus voor de kilometerproductie van 368.500 EUR, wat neerkomt op ongeveer 1/5 van de totale maximumbonus2, ofwel ongeveer
38% minder dan in 2017.
Tabel 3: Gecorrigeerde gerealiseerde vs. geplande kilometerproductie
Métro - Metro

Tram

Bus

Total

%

%

%

Bonus/ malus (€)

Janvier - Januari

99,42%

99,29%

98,70%

90.500

Février - Februari

94,67%

97,19%

95,77%

-150.000

Mars - Maart

98,76%

99,12%

97,66%

-3.000

Avril - April

99,17%

99,30%

98,69%

78.000

Mai - Mei

99,23%

98,98%

98,01%

31.000

Juin - Juni

98,96%

98,90%

97,82%

4.000

Juillet - Juli

98,65%

99,44%

98,86%

67.500

Août - Augustus

99,73%

99,60%

99,20%

135.000

Septembre - September

99,09%

98,90%

98,48%

43.500

Octobre - Oktober

99,02%

98,86%

98,08%

18.000

Novembre - November

98,80%

98,90%

97,69%

-10.500

Décembre - December

99,40%

99,15%

98,34%

64.500

Moyenne / totaux annuels - Jaargemiddelde / totalen

98,74%

98,97%

98,11%

368.500

Mois - Maand

% bonus possible / % mogelijke bonus

20,47%

2

De methode om de bonus op de kilometerproductie te berekenen, staat beschreven in artikel 72 van het Beheerscontract. Die bonus wordt
toegekend bij elke maandelijkse prestatie van elke vervoerswijze die boven de vereiste minimumdrempel uitkomt, met een bonusplafond van 50.000
euro wanneer de MIVB een prestatie neerzet die meer dan 1 % hoger is dan de minimumdrempel. Komt de maandelijkse prestatie niet boven de
drempel, dan wordt voor die ondermaatse prestatie een malus toegekend.
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HOOFDSTUK IV. INVESTERINGEN

Tram 9 (verbinding Simonis-Hoog-Jette)
Uitbreiding L9 fase 1 – Simonis – Dikke Beuk:
De werkzaamheden werden voortgezet en dit eerste deel van lijn 9 werd in september 2018 geopend.
Uitbreiding L9 fase 2 – Dikke Beuk – Heizel:
Brussel Mobiliteit en de MIVB hebben geantwoord op de opmerkingen over het dossier voor een stedenbouwkundige vergunning dat in
2017 werd ingediend opdat de vergunning in augustus 2018 verkregen zou worden.
Heizel - bediening Tram:
De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend. De vergunning werd nog niet toegekend.

Tram 94
De werkzaamheden werden voortgezet zodat de uitbreiding van de lijn tot aan het metrostation Roodebeek in oktober 2018 in gebruik
kon worden genomen. De tram is omgedoopt tot tram 8.
As van buslijn 71 (Delta-Naamsepoort)
Het project wordt gestuurd door het Gewest via de Directie Projecten en Werken (DPW) van Brussel Mobiliteit. De werkzaamheden
voor een voetgangerszone in de Elsensesteenweg met doorgang voor buslijn 71 zijn officieel afgerond op 7 juli 2018. Eind april 2019
werd de laatste hand gelegd aan de omvorming van het Fernand Cocqplein tot voetgangerszone.

Modernisering van metrolijnen 1 (Stokkel-Weststation) en 5 (Hermann-Debroux-Erasmus)
Nadat eind 2015 de laatste hand werd gelegd aan de bestekken, en de opdrachten inzake signalisatie en rollend materieel in 2016, 2017
en 2018 werden gegund, werden de opdrachten die laatste drie jaren uitgevoerd. Wat meer specifiek het rollend materieel betreft, wordt
er op dit moment gewerkt aan de eerste trein. De afwerking is voorzien in 2019.
De bouw van stelplaats Erasmus werd voortgezet en de verbindingswerken aan de stelplaats van lijn 5 zijn gestart.
Ontwikkeling van de metrolijn over het noordelijke deel van de noord-zuidas
De dossiers voor wijzigingen aan de stedenbouwkundige vergunning werden ingediend en de grondige studies van het project worden
voortgezet.

Verbouwing van premetro tot metro tussen station Albert en het Noordstation
- Zone Grondwet/Toots Thielemans: de wijziging van het GBP werd goedgekeurd en het dossier voor wijziging van de
stedenbouwkundige vergunning ingediend.
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- Zone Albert: de stedenbouwkundige vergunning voor het station werd verkregen en het aanbestedingsdossier van de algemene
aannemer voor het station werd opgesteld.
- Bestaande tunnels en stations: de opdrachten voor studies, technische controle en veiligheid-gezondheid werden gegund en de
studies werden gestart zodat de opdrachten voor de aanneming van werken in 2019 gegund kunnen worden.

Artikel 28. Richtplan voor het spoornet 2017-2025
De initiële doelstelling van het richtplan voor het spoornet was om te bepalen welke spoorinfrastructuur nodig zal zijn tussen 2018 en
2025 (artikel 28 van het Beheerscontract 2013-2017 van de MIVB).
In oktober 2015 legde de Regering via het Meerjareninvesteringsplan (PPI) een budget vast voor de ontwikkeling van het spoornet tot
2025. Het Ontwikkelingsplan voor het spoornet werd dan ook herontworpen als prospectief instrument voor het structurerend openbaar
vervoer tot 2040. Dit plan is bedoeld als richtinggevend, gebruikersgericht instrument dat wordt geïntegreerd in de technische en
participatieve analyses die het gewestelijk mobiliteitsplan vormgeven. Het vormt bovendien een apart hoofdstuk in het gewestelijk
mobiliteitsplan. Met de bedoeling zich niet te beperken tot de vervoerswijze per spoor in de denkoefening rond een structurerend
netwerk van het openbaar vervoer, werd dit plan bedacht met een nieuwe naam, het Ontwikkelingsplan van het Structurerend Netwerk
(OSN); tevens het resultaat van een samenwerking tussen Brussel Mobiliteit en de MIVB.
Het doel van het OSN is om op middellange en lange termijn een antwoord te bieden op de verzadiging van zowel de vraag (vanuit het
oogpunt van de klant) als het aanbod (vanuit het perspectief van de exploitant), rekening houdend met de doelstellingen op gewestelijk
niveau. In het kader daarvan evalueert het plan de toekomstige niet-vervulde behoeften van de exploitant, zodat hij de nodige diensten
kan leveren aan de toekomstige gebruikers van het openbaar vervoer (structurele capaciteitsuitbreiding, moduswijziging, verandering
van rollend materieel, nieuwe infrastructuur ...)
Fase 1 - de diagnose - werd voltooid in december 2016 en werd goedgekeurd door het strategisch comité.
Fase 2 werd in 2017 uitgewerkt op basis van deze diagnose en de evolutiehypotheses die werden bestudeerd in het kader van de
uitwerking van het plan Good Move. Door de analyse konden de assen en krachtlijnen worden belicht die moeten worden ontwikkeld of
geherconfigureerd om te kunnen inspelen op de geïdentificeerde uitdagingen. De resultaten en voorstellen werden opgenomen in het
plan Good Move als visie voor de ontwikkeling van het structurerend netwerk. Deze 2de fase werd op het Strategisch Comité van 14
december 2018 goedgekeurd.

Artikel 29. Renovatie van de metro- en premetrostations
In 2018 werd de renovatie van twee stations afgerond: Simonis (lijn 9) en De Brouckere Noord-Zuid.
Aan andere stations werd eind 2018 nog gewerkt:
-

Beurs (voltooid in februari 2019);
Clemenceau (einde voorzien in oktober 2019);
De Brouckere (Oost-West) (einde voorzien in 2020);
Alma (einde voorzien in mei 2019).

Wat toegangspoortjes betreft, werden er naast de poortjes die wegens de installatie van liften en de renovatie van stations werden
geplaatst, in 2018 in geen enkel ander station poortjes geplaatst.
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Artikel 30. Vernieuwing en uitbreiding van het voertuigenpark
Voor de vervoerswijze bus bepaalde het Beheerscontract dat de MIVB 355 nieuwe bussen moest bestellen, waarvan 172
dieselvoertuigen (93 standaard, 79 geleed). Deze investering werd gerechtvaardigd door de toename van de vraag en de verouderde
staat van sommige voertuigen. De opdracht voor de 172 dieselbussen werd op 9 oktober 2013 toegekend; deze bussen werden in 2014
geleverd.
Voor de rest van de bussen die moeten worden aangekocht en, in het licht van de beperkingen die aan de MIVB werden opgelegd via
de BWLKE-ordonnantie inzake bussen met dieselmotor, heeft de MIVB de blik gericht op de aanschaf van hybride bussen met, parallel
daarmee, een test van verschillende technologieën inzake elektrische bussen.
-

Standaard hybride bussen: in 2018 werden 90 voertuigen geleverd.
Gelede hybridebussen: de levering en ingebruikname van 75 voertuigen is gepland voor 2019.
Elektrische "overnight charging" bussen: in juni 2018 werden 7 midibussen in gebruik genomen op lijn 33 en op 13 oktober 2018
werden 5 standaardbussen in gebruik genomen op lijn 13.
Elektrische "opportunity"-bussen: de levering en ingebruikname van 25 gelede bussen is gepland voor 2019.

Met het oog op de implementatie van het Moderniseringsprogramma Metro en Metro Noord, zoals opgenomen in het
Meerjareninvesteringsplan (PPI), werd een raamovereenkomst gesloten voor de aankoop van nieuw rollend materieel metro in 2016. De
uitvoering daarvan ging van start in 2017 met de ontvangst van de maquette en de start van de productie van het 1e metrostel, die
doorliep in 2018. De maquette op ware grootte van de toekomstige M7 werd in januari 2018 tentoongesteld tijdens het salon "We are
Mobility", dat werd georganiseerd naar aanleiding van het autosalon.
Voor de vernieuwing en de uitbreiding van de tramvloot werd in 2016 het bestek "Tram New Generation" gepubliceerd; momenteel wordt
de laatste hand gelegd aan de analyse van de offertes. De raamovereenkomst werd in 2018 gegund.

Artikel 31. Richtplan voor stel- en werkplaatsen
Het richtplan voor stel- en werkplaatsen werd voltooid in 2016.
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HOOFDSTUK V. VERWACHTINGEN VAN DE REIZIGERS EN KWALITEIT VAN DE
DIENSTVERLENING
Artikel 32. Principes en hulpmiddelen voor de kwaliteit van de dienstverlening
Artikel 32.1 Verwachte kwaliteit
Op grond van artikel 32.1 van het Beheerscontract, dat gaat over de verwachte kwaliteit en erop gericht is de kloof tussen de kwaliteit
die de reiziger verwacht en de gevraagde kwaliteit te dichten, heeft de MIVB een referentiesysteem uitgewerkt voor de verwachte
kwaliteit.
Dat referentiesysteem herneemt de over de verwachtingen van de klanten verzamelde gegevens en wordt daarnaast nog verrijkt via
verschillende kwantitatieve en kwalitatieve studies waarmee deze verwachtingen geïdentificeerd kunnen worden via het meten van hun
ervaringen. Het wordt samengevat in de vorm van een cartografie (zie bijlage 1 en 2) van de hele “klantervaring” voor de frequente
gebruikers en de occasionele gebruikers over een traject, vanaf het zoeken naar informatie tot aan de aankomst op de bestemming en
het delen van de opgedane ervaring. Aan de hand van deze cartografie moeten alle hefbomen geïdentificeerd kunnen worden, waarmee
de klantervaring en de door de klant verwachte kwaliteit geoptimaliseerd kunnen worden. Dit met als doel de tevredenheid te vergroten
en voor “klantenbinding” ten aanzien van de dienst te zorgen. Verder is het eveneens de bedoeling om alle mogelijke bronnen van
ontevredenheid langs het traject te identificeren, die een negatieve impact hebben op deze ervaring.
Via de aan de klantervaring gewijde kwalitatieve studies moet dit referentiesysteem geoptimaliseerd kunnen worden en moeten de
voornaamste verwachtingen van de klant zowel in rationeel als emotioneel opzicht beter geïdentificeerd kunnen worden.

Artikel 32.3 Gerealiseerde kwaliteit - Certificatie
Meer dan ooit maken de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de klanten het hart van het MIVB-beleid uit. Doel is om
de certificatie ook uit te breiden naar andere diensten teneinde op termijn te komen tot een sterkere samenhang van het
kwaliteitssysteem, gecertificeerd door de verschillende labels (CEN, ISO enz.) en op schaal van de volledige onderneming. AFNOR
Certification, een onafhankelijke Franse instelling, is belast met de controle van de prestaties van de MIVB. Deze instelling levert,
vernieuwt of schrapt elk jaar het kwaliteitslabel “NF service”.
De berekeningsmethode voor de indicatoren van de Kwaliteit van de Dienstverlening zoals opgenomen in het Beheerscontract 20132017 werd verlengd tot 31 maart 2018 om rekening te houden met twee structurele wijzigingen in de opvolging van de Kwaliteit van de
Dienstverlening geleverd door de MIVB. Het volgende Beheerscontract bevat de hieronder beschreven wijzigingen.
Sinds 1 april 2018 heeft de MIVB haar standaard voor de Kwaliteit van de Dienstverlening bijgewerkt en is ze van wat men intern CEN
1.0 noemt, overgestapt op CEN 2.0. In feite is het de AFNOR, de certificerende instantie waar de MIVB van afhangt, die de norm NF
281 betreffende het reizigersvervoer heeft herzien. Deze nieuwe versie combineert de oude standaard met acht andere normen en
moet voor 31 december 2018 toegepast worden.
Tegelijk werd er beslist om van certificatie per onderdeel (Bus, Tram, Metro, Controle van de vervoersbewijzen, Customer Service,
Verkoop) over te stappen op certificatie van het net (in zijn geheel). Naast het feit dat de nieuwe NF Service-norm dit toelaat, heeft
deze Net-certificatie tal van voordelen voor de MIVB en haar klanten: een transversale visie op de kwaliteit van de dienstverlening,
vlottere communicatie, een algemene aanpak van de meting, een daling van de certificeringskost en een grotere marketingimpact.
Concreet:
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(i)
van 1 april tot 31 oktober 2018 heeft de MIVB de nieuwe norm getest, inclusief de nieuwe meetmethodes en
berekeningsformules, om zo dicht mogelijk de realiteit van zowel klanten als operatoren te benaderen. Tijdens deze testperiode heeft
men dus wijzigingen kunnen aanbrengen.
(ii)

in de loop van december 2018 is er een blanco certificeringsaudit geweest, uitgevoerd door een AFNOR-auditor.

(iii)

in het voorjaar van 2019 heeft de eerste Net-certificeringsaudit voor NF Service van de MIVB plaatsgevonden.

Artikel 32.4 Waargenomen kwaliteit
1. Inleiding en methode
In het kader van het beheerscontract verricht het Gewest een jaarlijkse meting van de perceptie door de klanten van de kwaliteit van de
diensten van de MIVB in de vorm van een tevredenheidsenquête. Hierbij wordt een gemengde methode gehanteerd: telefonische
enquêtes (met face-to-face rekrutering van deelnemers aan bovengrondse haltes en in metrostations) - CATI - gecombineerd met een
online enquête die voor iedereen toegankelijk is op www.mivb.be. Tussen eind oktober en begin december werd aan de klanten
gevraagd om hun mening te geven op de website van de MIVB: het betrof hier een enquête die voor iedereen openstaat en die klanten
de kans biedt om uit vrije wil op de gestelde vragen te antwoorden.
De Barometer 2018 werd volgens dezelfde methode sinds 2011 uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos, op verzoek van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De gemengde methode (telefoon en website) werd ingevoerd in 2011. Voordien werd de enquête volledig
online uitgevoerd. Er wordt dus sinds 2011 bij ca. 3.000 personen die als representatief gelden voor de klantenstructuur van de MIVB,
een bijkomende meting per telefoon (CATI) verricht teneinde over een volledig beeld te kunnen beschikken van de
tevredenheidsperceptie. De deelnemers hieraan werden op de perrons en haltes, en in de metro's, trams en bussen door
onderzoekers van het bureau Ipsos aangeklampt en om hun contactgegevens verzocht met het oog op hun latere bevraging via de
telefoon. De meting per telefoon geeft een betrouwbaarder en juister beeld van de klantentevredenheid van de MIVB.
Uiteindelijk werden 5.073 volledige online vragenlijsten behouden en nog eens 2.055 telefonische enquêtes, goed voor een totaal van
7.128 ingevulde vragenlijsten. De steekproef werd net zoals voorheen samengesteld op basis van de gegevens uit de nationale
mobiliteitsenquête Beldam (2010), om representatief te zijn voor het MIVB-cliënteel op sociaal-demografisch gebied.

2. Context 2018
De stijging van het aantal ritten heeft zich doorgezet: met een toename van 4% in vergelijking met 2017 (+16,5 miljoen ritten), telde de
MIVB meer dan 417,5 miljoen ritten in 2018.
Het aanbod en de frequentie op het MIVB-net zijn erop vooruitgegaan. De frequenties op de metrolijnen zijn verbeterd op zaterdag (1,
2, 5 en 6) en zondag (2 en 6). Tijdens het weekend rijden de eerste metro's ook vroeger uit. De frequenties van de tramlijnen 3, 4, 55,
81 en 82 zijn eveneens verbeterd. De MIVB heeft ook elektrische bussen in dienst genomen op lijnen 13 en 33 en hybridebussen op
lijn 53.
Sinds 1 september verbindt de nieuwe tramlijn 9 het metrostation Simonis met de Dikke Beuklaan. Deze nieuwe lijn verbindt dus een
intermodale pool (Simonis), de wijken van Jette en het oosten van Ganshoren.
Eind oktober heeft de MIVB de oude tramlijn 94 verlengd (Louiza – Trammuseum) tot aan Roodebeek. Lijn 94 werd niet alleen
verlengd tot Roodebeek, maar ook omgedoopt tot tramlijn 8. De “nieuwe” tramlijn zal dus het rondpunt van de Louizalaan verbinden
met Sint-Lambrechts-Woluwe, via Watermaal-Bosvoorde en Herrmann-Debroux.
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Op het vlak van reizigersinformatie is de MIVB blijven investeren: er werden 120 extra IVEC-borden geplaatst op bovengrondse haltes
en 6 extra ISIS-borden in de metrostations. De MIVB heeft ook een nieuwe mobiele app gelanceerd, met geïntegreerde routeplanner.
De MIVB is ook nog altijd een van de grootste werkgevers in Brussel: met 862 aanwervingen in 2018 telt de MIVB nu meer dan 9.000
medewerkers. Ze heeft ook nog altijd het label van “Top Employer”.

3. De voornaamste resultaten
3.1. Globale score
In 2018 gaven de reizigers de MIVB een globale score van 7,0/10. De MIVB behoudt dus haar onderscheiding, die ze sinds 2015 heeft.
Voor de telefonische enquêtes (CATI) kwam de algemene tevredenheid uit op 7,3/10 en voor de online bevraging was dat 6,7/10.
In 2018 kennen 3 respondenten op 4 de MIVB een score toe die gelijk is aan of hoger is dan 7 op 10. Dat is een lichte daling ten
opzichte van 2017, maar een aanzienlijke verbetering in vergelijking met 2011 (+12%).
Grafiek 2: Globale tevredenheid 2018

"De metrolijnen in het algemeen" halen de hoogste score, met andere woorden 7,2/10. Deze score is licht gedaald tegenover 2017. De
score voor de "buslijnen in het algemeen" (6,4/10), een vervoerswijze die nog steeds afgestraft wordt door de verkeersopstoppingen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is gestegen in vergelijking met 2017. De "tramlijnen in het algemeen" halen een score van
7,0/10. Deze score is stabiel in vergelijking met 2017.
De metro blijft de vervoerswijze die de respondenten het vaakst gebruiken: 5 op 6 respondenten zeggen dat zij de metro gebruiken
(83%). 67% van de respondenten gebruikt de tram en 57% de bus van de MIVB om zich binnen, naar en tot in Brussel te verplaatsen.
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3.2. De prioriteiten voor de MIVB-klant zijn:
Tabel 4: De voornaamste criteria voor klanttevredenheid

De top 5 van prioriteiten evolueert weinig van jaar tot jaar: de belangrijkste criteria doen haasje-over, maar zonder dat er andere criteria
tussen komen. "Comfort" wordt opnieuw de eerste prioriteit van de klanten, gevolgd - in aflopende volgorde - door "Frequentie",
"Stiptheid", "Aansluitingen" en
"Reistijden".
De meest opvallende verschillen worden opgemeten voor "Comfort" (van de 3e naar de 1e plaats), "Veiligheidsgevoel overdag" (van de
12e naar de 14e plaats), "Veiligheidsgevoel 's avonds" (van de 15e naar de 17e plaats) en "Beschikbaarheid van de roltrappen" (van de
19e naar de 17e plaats).
De criteria "Frequentie", "Stiptheid", "Commerciële houding van het personeel", "Rijstijl", "Beschikbaarheid van de liften" en
"Toegankelijkheid voor fietsers" verliezen één plaats in de ranking. Het relatieve belang van "Netheid", "Avondaanbod", "Tarieven",
"Contact Centre", "Inhoud van de audioboodschappen" en "Website" neemt lichtjes toe.
Uit dit klassement blijkt dat het de klant er in de eerste plaats om te doen is om zich in optimale omstandigheden van punt A naar punt
B te kunnen verplaatsen. Om de "Algemene tevredenheid" te verbeteren, moet de MIVB in de eerste plaats elementen zoals
"Frequentie", "Stiptheid", "Comfort", "Kwaliteit van de aansluitingen" en "Reistijden" aanpakken.

3.3. Tevredenheid: de voornaamste indicatoren
Tabel 5: Vergelijking van de tevredenheidselementen 2013-2017
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De scores voor "Informatie in het algemeen", "Netheid", "Avondaanbod", "Tarieven", "Contact Centre", "Inhoud van de
audioboodschappen", "Website", "Informatie tijdens werken" en "Beschikbaarheid van de roltrappen" zijn gestegen. De score voor
"Comfort" is licht gedaald ten opzichte van 2017.

Sinds 2018 is er een nieuwe subindicator betreffende de nieuwe mobiele app. De ondervraagde reizigers geven de nieuwe mobiele
app een score van 7,4/10.

3.4. Actieplan
Blijvende inspanningen
De meest bevredigende en belangrijkste elementen (groen vlak "blijvende inspanningen" zijn de reistijden, de frequenties, de
commerciële ingesteldheid van het MIVB-personeel en de informatie.
Prioritair aan te pakken
De voor de reizigers erg belangrijke elementen die nog te vaak een onvoldoende krijgen (onder of gelijk met het globale gemiddelde
van de voornaamste indicatoren, nl. 6,6/10) zijn het comfort, de stiptheid, de aansluitingen, de netheid en het avondaanbod (na 20 u).
Deze elementen moeten prioritair worden aangepakt.
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Te valoriseren
Het veiligheidsgevoel (overdag en in het algemeen), de rijstijl van de chauffeurs en conducteurs, het Contact Centre, de website, de
audioboodschappen en de tarieven krijgen een score die boven het gemiddelde ligt, maar zijn minder prioritair voor de globale
tevredenheid over de MIVB.
Op te volgen
De voor de klanten minst prioritaire elementen in de algemene tevredenheidsscore, maar die een score krijgen die lager is dan het
gemiddelde van de indicatoren, zijn de beschikbaarheid van de roltrappen en liften, de toegankelijkheid van de voertuigen voor fietsers,
maar ook de veiligheid 's avonds.
3.5. Conclusies
De globale frequentie neemt aanzienlijk toe, met 417,5 miljoen gemaakte ritten in 2018. Ondanks de nog steeds erg dichtgeslibde
wegen in Brussel, met alle gevolgen van dien voor de commerciële snelheid van de bovengrondse vervoerswijzen, haalt de MIVB nog
altijd onderscheiding 7,0/10 en dit al sinds 2015.
De MIVB-lijnen - en vooral de metrolijnen tijdens de piekuren - kennen steeds meer succes en steeds meer reizigers kiezen voor de
MIVB wegens de vele voordelen die de maatschappij hen biedt (56%). In deze context slaagt de MIVB er wel in om een hoge
waardering te behouden, en de tevredenheid stijgt voor bijna de helft van de bevraagde criteria.

4. Bonus-Malus
In het hoofdstuk dat gewijd is aan de klantenbarometer voorziet het Beheerscontract dat geldt voor de periode 2013 tot 2017 in de
instelling van een jaarlijks systeem van bonus-malus ten belope van maximaal 800.000 EUR. Dit bonus-malusprincipe werd in 2018
verlengd.
Er werd een reeks variabelen gekozen die elk aspect overwegen van de dienstverlening van de MIVB, bovenop de punten voor de
algemene tevredenheid:
•

De ontvangen informatie

•

De stiptheid van de dienstverlening

•

De veiligheid

•

De door het verkoopnet aangeboden dienstverlening

•

De reistijd

•

Het comfort in de voertuigen

•

De aansluitingen

•

De beschikbaarheid van de roltrappen

•

De doorkomstfrequenties van de voertuigen

•

De netheid in de voertuigen en in de infrastructuur

In vergelijking met 2017 leveren 4 bijkomende criteria, namelijk het "Comfort in de bus", de "Beschikbaarheid van de roltrappen", de
dienstverlening "GO" en de dienstverlening "GO Online", de MIVB een gedeeltelijke bonus op. Er is geen criterium waardoor de bonus
verloren gaat en geen criterium dat leidt tot een malus.
De bonus die verbonden is aan de barometer bedraagt 242.667 EUR. De ontvangen bonus is hoger dan in 2017 (205.333 EUR).
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Artikel 33. Bonus-malus voor kwaliteit
Artikel 33.1. Certificatie van de basiskwaliteit
Om de klanttevredenheid te verbeteren en de aanhoudende verbetering te stimuleren, legt het Gewest de MIVB voor bepaalde criteria
hogere eisen op dan die voor de AFNOR-certificatie3. Bij het opstellen van het nieuwe beheerscontract van de MIVB zijn het Gewest en
de MIVB overeengekomen dat de evaluatieperiode voor de bonus van 2018 loopt van 1 april 2017 tot 31 maart 2018.
Elk jaar wordt een bonus-malus van maximaal 1,8 miljoen EUR toegekend aan de MIVB op basis van de volgende werkhypotheses:
a) Het verkrijgen van de certificatie van de basiskwaliteit;
b) Positieve resultaten voor de criteria met een vereist niveau hoger dan dat van AFNOR;
c) Positieve resultaten voor de specifieke criteria die het Gewest als verplicht beschouwt.
Alle bus-, tram- en metrolijnen (2 lijnparen) haalden gemiddeld het hogere niveau dat het Gewest eiste voor de vastgelegde criteria. Voor
twee criteria was het wel opnieuw nipt, aangezien de periode voor 9 maanden betrekking had op de periode die in 2017 al was
geëvalueerd:
-

Voor het criterium "Informatie in geval van geplande storingen voor bepaalde bus- en tramlijnen". Toch besliste het Gewest, gezien
de in 2018 vastgestelde verbeteringen, om voor dit criterium de hele bonus toe te kennen aan de MIVB.
Voor de stiptheid van de trams. Het jaarlijks gemiddelde van de tramlijnen 51 en 81 ligt inderdaad opnieuw onder de drempel van
88% (87% voor tram 51 en 87,3% voor tram 81). Doordat deze resultaten echter ook beïnvloed werden door factoren waar de MIVB
geen vat op had (werf die niet gecontroleerd wordt door de MIVB en fout geparkeerde auto's), besliste het Gewest om de MIVB niet
te straffen en de bonus in zijn geheel toe te kennen.

Op basis hiervan geniet 100% van de klanten van het prestatieniveau dat het Gewest voorschrijft, waardoor de bonus betreffende de
kwaliteit van de dienst 1.800.000 EUR bedraagt.
Een bijkomende bonus van maximaal 0,3 miljoen EUR kan worden toegekend in functie van de behaalde resultaten met betrekking tot
de certificatie van de "basiskwaliteit" van de BOOTIKs, de Customer Service en de dienst voor de controle van de vervoersbewijzen, ten
belope van:
-

Een bedrag van 100.000 EUR als de controledienst van de vervoersbewijzen de certificatie verkrijgt. De bonus werd niet
verkregen want de resultaten zijn niet bevredigend. Het jaarlijks gemiddelde van de effectieve controle voor de vervoerswijze
tram ligt onder het vereiste niveau.

-

Een bedrag van 100.000 EUR als de Customer Service de certificatie verkrijgt. De bonus werd verkregen want de resultaten
zijn bevredigend.

-

Er kan ook een bedrag van 100.000 EUR worden toegekend naar rato van het aantal gecertificeerde BOOTIKs. De 5 BOOTIKs
werden gecertificeerd en de bonus werd verkregen.

De totale bonus voor de kwaliteit bedraagt zo 2.000.000 EUR (niet geïndexeerd).

3

In 2018 kreeg 100% van de MIVB-lijnen een AFNOR-certificatie zodat al onze klanten een AFNOR-gecertificeerde dienstverlening genoten.
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Artikel 33.2 Specifieke kwaliteitsverbeteringsprojecten
In 2018 waren 13 kwaliteitsinitiatieven gepland. Die initiatieven draaiden rond de drie pijlers uit het ondernemingsplan van de MIVB:
"tevreden klanten", "een slagkrachtig bedrijf" en "trotse en geëngageerde medewerkers". De verschillende initiatieven leverden samen
een niet-geïndexeerde bonus op van 1.130.000 EUR, ofwel 94 % van het maximumbedrag van 1.200.000 EUR.
Tabel 6: kwaliteitsinitiatieven

IQ ID
2018-01
2018-03
2018-04
2018-05
2018-06

Titel

Toegankelijkheid van PBM tot de tram verbeteren
De netheid van de handgrepen in de tram verbeteren
De veiligheid bij het besturen van tram en bus verbeteren
Het in- en uitstappen in de bus van PBM verbeteren
De veiligheid van de passagiers bij het remmen van de bus verbeteren
De beveiliging van de reizigers en de kwaliteit van de informatie bij storingen
2018-07
verbeteren
2018-08 De kwaliteit van de verlichting in de MX-metrostellen verbeteren
2018-09 De netheid in de metrostellen en de stations verbeteren (kranten)
2018-10 De dynamische informatie in het station Simonis verbeteren
2018-11 De reizigersinformatie bij storingen van heel korte duur verbeteren
2018-12 De PBM-informatie op het dynamisch plan verbeteren
2018-13 De aanduiding van de liften in de stations verbeteren
2018-14 De lijnschema's van de pendelbussen verbeteren
Algemeen totaal

Entiteit

Max.
bonus

BUT
BUT
BUT
BUB
BUB

51.000
34.000
140.000
34.000
140.000

SUFS

140.000

BUM
BUM
BUM
BUM
SMN
SMN
SMN

Geschatte
bonus Bonus %
2018
51.000
100%
34.000
100%
140.000
100%
34.000
100%
140.000
100%

140.000
70.000
70.000
70.000
0
35.000
35.000
208.000 208.000
70.000
70.000
104.000 104.000
104.000 104.000
1.200.000 1.130.000

100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
94%

Artikel 33.3 Thermometers van de perceptie van vernieuwende elementen
De thermometers vormen een aanvullend analyse-instrument bij de tevredenheidsbarometer. Ze zijn opgevat als gerichte
steekproeven die zijn bedoeld om de perceptie door de klanten van de MIVB van de uitgevoerde vernieuwingen te beoordelen. De
onderwerpen variëren van jaar op jaar. De studieopdracht werd toevertrouwd aan het onafhankelijke studiebureau BRAT.
Deze maatregel werd ingevoerd in samenwerking met het Gewest, dat de inhoud en de methode ervan bekrachtigt. Het
beheerscontract voorziet ook de mogelijkheid om de MIVB een bonus toe te kennen bij een positieve evolutie in de perceptie bij haar
klanten van de nieuwe initiatieven. De ter zake eventueel toegekende bonus kan maximaal 400.000 EUR bedragen. In 2018 werden
vijf thema's geïdentificeerd: de nieuwe mobiele app (met routeplanner) van de MIVB, het beheer van de sluiting van de Leopold IItunnel, het beheer van de werkzaamheden door de MIVB, de verlenging van lijn 94 (omgedoopt tot lijn 8) en de instelling van de
nieuwe tramlijn 9. Voor elk van deze thema's kan een maximumbonus van 80.000 EUR verkregen worden in geval van een positieve
evaluatie door de klanten.
Vier van de vijf thema's vormden het voorwerp van een persoonlijke bevraging bij 500 personen in de betrokken metrostations en
bovenhaltes. De enquête over de sluiting van de Leopold II-tunnel werd ook persoonlijk afgenomen, maar bij een grotere populatie
(1.000 personen). In totaal werden tussen juli 2018 en maart 2019 bijna 3.000 persoonlijke enquêtes afgenomen in de betrokken
metrostations en haltes.
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De evaluatie berust op twee types aanvullende indicatoren, waarvan de combinatie op elk vlak positief moet zijn om de bonus te
kunnen krijgen:
-

de tevredenheid die men ervaart op het moment van de enquête (momentopname);
de perceptie van de evolutie in vergelijking met de voorgaande situatie, dus vóór de veranderingen.

De sluiting van de Leopold II-tunnel.
In het kader van de sluiting van de Leopold II-tunnel heeft de MIVB ervoor gekozen om maatregelen te nemen die de mobiliteit van
iedereen in Brussel bevorderen. Na een eerste fase van renovatiewerken aan de Leopold II-tunnel - waarin de tunnel enkel 's nachts
werd gesloten (van 22u tot 6u 's ochtends, van zondag tot donderdag) – heeft de volgende fase een grotere impact op de mobiliteit in
Brussel: de tunnel wordt drie opeenvolgende zomers volledig gesloten (in 2018, 2019 en 2020). Automobilisten worden dan ook
geconfronteerd met omleidingen en langere reistijden, waardoor zij een aantal jaren zouden kunnen overstappen op andere
vervoerswijzen.
Er zijn verschillende alternatieven voor de vele pendelaars die gebruikmaken van de tunnel, waar per dag gemiddeld 80.000
voertuigen door rijden. Zo werden de frequenties van de tramlijnen 19, 51 en 82 en de MIVB-buslijnen 13, 14, 20, 48 en 87 opgevoerd
en heeft de MIVB maatregelen genomen om de reizigers beter te begeleiden aan de haltes en in de metro.
Het oordeel van de MIVB-reizigers en automobilisten over het beheer van de sluiting van de Leopold II-tunnel is positief. Het
aangepaste aanbod van de MIVB was bevredigend (nuttig en voldoende) voor meer dan 3 ondervraagde personen op 4, zowel voor de
doelgroep "automobilisten" als voor "MIVB-gebruikers". De reiservaring tijdens de sluiting van de tunnels kreeg scores van 7,2
(automobilisten) en 7,3 (MIVB-gebruikers). Alle criteria kregen een positieve evaluatie. Daardoor krijgt de MIVB de bonus van
80.000 EUR verbonden aan deze studie.

Beheer van de werkzaamheden 2018
De MIVB en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest plannen elk jaar werkzaamheden om de efficiëntie te verbeteren of te voorzien in het
onderhoud van het net. Deze werken worden regelmatig in de zomer uitgevoerd door de lagere bezettingsgraad van de meeste lijnen
tijdens de schoolvakantie.
De begeleidingsplannen die de MIVB voor deze werkzaamheden opstelt (en het beheer van de werkzaamheden) worden vaak streng
beoordeeld door de reizigers, ondanks de investeringen en inspanningen van de MIVB. In 2018 moesten er voor meerdere werven van
de MIVB extra acties ondernomen worden naast de maandelijkse informatiecampagnes voor de reizigers. De acties zijn bedoeld om
het imago van de MIVB en de reiservaring te verbeteren.
Uit de studie blijkt dat 63 % van de ondervraagden vóór hun reis werd geïnformeerd over de werkzaamheden en dat meer dan de helft
van de ondervraagden vindt dat ze goed geïnformeerd werden over de werkzaamheden. Alle bevraagde elementen (het personeel, de
informatie in real time, de richtingsignalisatie en de reiservaring) werden positief beoordeeld. Daardoor krijgt de MIVB de bonus van
80.000 EUR verbonden aan deze studie.
24

Tram 8
Lijn 94 werd niet alleen verlengd tot Roodebeek, maar ook omgedoopt tot tramlijn 8. De "nieuwe" tramlijn zal dus het rondpunt van de
Louizalaan verbinden met Sint-Lambrechts-Woluwe, via Watermaal-Bosvoorde en Herrmann-Debroux.
Tram 8 rijdt over een groot stuk van zijn traject in eigen bedding. De nieuwe bediende haltes werden ingericht met het oog op een zo
groot mogelijke toegankelijkheid en een optimaal comfort. De lijn wordt bijgevolg beschouwd als chrono-lijn, zoals tramlijnen 3, 4, 7 en
de nieuwe tramlijn 9.
De evaluatie van de verlenging van lijn 94 (tram 8) is positief. Alle criteria (reistijden, stiptheid, reiscomfort, nieuwe
trajectmogelijkheden, nieuwe aansluitingsmogelijkheden) werden positief beoordeeld, waardoor de MIVB de bonus van 80.000 EUR
krijgt.

Tram 9
Sinds 1 september rijdt er een nieuwe tramlijn door Brussel. Die verbindt het metrostation Simonis met de Dikke Beuklaan. Deze
nieuwe lijn verbindt dus een intermodale pool (Simonis), de wijken van Jette en het oosten van Ganshoren. De komst van tram 9 zorgt
voor een vlotte bereikbaarheid van het handelscentrum van Jette (Spiegelplein), de scholen, het Koning Boudewijnpark en vooral het
UZ Brussel.
Tram 9 rijdt over het hele traject in eigen bedding en enkel de nieuwste tramstellen rijden op de lijn (lage vloeren, meer comfort ...). De
bediende haltes werden ingericht met het oog op een zo groot mogelijke toegankelijkheid en een optimaal comfort. De lijn wordt
beschouwd als een Chrono-lijn, net als tramlijnen 3, 4, 7 en 8. Deze nieuwe tramlijn maakt het mogelijk om nieuwe wijken te bedienen
en het vervoersaanbod in het noorden van Brussel te optimaliseren.
De evaluatie van de instelling van de nieuwe tramlijn 9 is zeer positief. Alle criteria (reistijden, stiptheid, reiscomfort, nieuwe
trajectmogelijkheden, nieuwe aansluitingsmogelijkheden) werden positief beoordeeld, waardoor de MIVB de bonus van 80.000 EUR
krijgt.

Nieuwe mobiele app (met routeplanner)
In oktober 2018 pakte de MIVB uit met een nieuwe mobiele app. De MIVB-app heeft nu ook een routeplanner. De routeplanner bevat
eveneens het aanbod van 4 operatoren van het openbaar vervoer in Brussel en staat geolokalisatie toe. Met de nieuwe mobiele app
kan de reiziger gewaarschuwd worden voor eventuele storingen.
Een van de nieuwe functies van de app maakt het mogelijk om de app te personaliseren, met name door een account aan te maken.
Met de nieuwe MIVB-app kunnen favorieten gemarkeerd worden (adressen, lijnen, haltes) en kan er gepersonaliseerde informatie
verkregen worden in functie van de gebruiksgewoonten (storingen, vaak gebruikte lijnen, recente zoekopdrachten enz.).
De impact van de nieuwe mobiele app op de reizigersinformatie werd positief beoordeeld. De reizigers zijn tevreden over de app,
zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit van de informatie die de MIVB verstrekt, de diversiteit van de informatiekanalen, de
gemakkelijke toegang tot de informatie en de betrouwbaarheid van de informatie. Aangezien alle criteria positief werden beoordeeld,
krijgt de MIVB de bonus van 80.000 EUR die aan deze thermometer verbonden is.
25

Conclusie
Alle vijf de thermometers die werden getoetst bij de klanten, kregen een positieve beoordeling, waardoor de maximumbonus van
400.000 EUR wordt uitgekeerd voor 2018.

Artikel 34. Onthaal en verkoop van vervoersbewijzen
2018 is op commercieel vlak een recordjaar geworden, met 21.679.621 geregistreerde commerciële transacties via de verschillende
verkoopkanalen van de MIVB (Kiosk, Bootik, Go, internet, bibliotheken enz.). Dat zijn bijna 400.000 geregistreerde aankopen meer dan
in 2017. De grootste groei werd bij de e-commerce geregistreerd, waar dit jaar en voor de eerste keer de kaap van 100.000 aankopen
werd overschreden (114.979).
Commercieel zag 2018 ook een uitgesproken terugkeer van occasionele en niet-regelmatige reizigers, zoals blijkt uit de groei in de
verkoop van contactloze tickets, met 17.354.400 verkochte tickets in 2018, of een miljoen meer dan in 2017 (+1.102.173). Deze tendens
wordt ook bevestigd door de sterke stijging van het aantal vervoersbewijzen dat aan boord van de voertuigen wordt verkocht (+2,45 %),
en door de uitgesproken groei in de verkoop van MoBIB Basic-kaarten, in 2018 nog ondersteund door sterke campagnes (limited edition
van MoBIB Basic Smurfen en Mickey).
In 2018 werden er zo'n 209.320 MoBIB Basic-kaarten van de MIVB gekocht, 3 % meer dan in 2017.
De MIVB slaagt er steeds meer in om ook de nieuwe generaties te overtuigen, getuige daarvan een opmerkelijke scholencampagne in
2018, met 159.349 afgeleverde schoolabonnementen, of een stijging met +5,3 % in vergelijking met 2017.
2018 is ook een belangrijk jaar geworden op het vlak van de verkoop aan bedrijven en vennootschappen. Het derdebetalerssysteem van
de MIVB telt momenteel meer dan 1.300 bedrijven en overheidsinstanties. Het gaat om meer dan 80.000 abonnementen. In de loop van
2018 zijn meer dan 400 nieuwe klanten toegetreden tot het derdebetalerssysteem.
In 2018 hebben de gemeenten en OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het derdebetalerssysteem van de MIVB
overgenomen, goed voor meer dan 20.000 abonnementen.
In 2018 heeft de MIVB twee nieuwe functionaliteiten geïntegreerd in het beheersplatform van de derdebetalersabonnementen, het
Business Portal:
-

De aanvragen voor terugbetaling van abonnementen

-

De aanvragen voor gegevens voor de opmaak van de fiscale fiches

Deze inspanningen en verbeteringen werden positief onthaald door de professionele klanten van de MIVB. In de tevredenheidsenquête
bij de gebruikers van het Business Portal kreeg het derdebetalerssysteem een algemene tevredenheidsscore van 7,4/10.

Artikel 35. Informatie
Artikel 35.1 Basiskwaliteit

26

Artikel 35 van het Beheerscontract voorziet in de opmaak en uitvoering van een plan voor verbetering van de beschikbaarheid, van de
duidelijkheid en van de samenhang van de informatie aan de reizigers.
De toenemende verwachtingen van de reizigers en de nieuwe communicatiemedia (mobiel internet, sociale media, dynamische palen
enz.) zijn stuk voor stuk redenen om de voor de reizigers bestemde informatie voor iedereen toegankelijk te maken en dat op een
begrijpelijke en coherente manier.
Doel is om de informatie beter af te stemmen op de verschillende situaties die zich kunnen voordoen op het net (geplande storingen of
onverwachte incidenten) en de goede beschikbaarheid te verzekeren, zowel via de traditionele kanalen (website, wachttijddisplays aan
de haltes) als op de nieuwe media.
In 2018 werden de volgende projecten verwezenlijkt:
-

De lancering van de nieuwe MIVB-app met nieuwe functionaliteiten, waaronder een routeplanner.

-

De toevoeging van een functie “PBM” op het dynamisch plan op de website. Bezoekers van de site kunnen met één klik alle
haltes/lijnen zien die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

-

De installatie van nieuwe grote TFT-schermen aan de stopplaatsen van trams 9 en 19 in het station Simonis en vanuit/naar de
metro.

-

De installatie van de laatste 120 IVEC-schermen (lightversie van de wachttijdschermen) die in 2017 besteld waren. Naast de al
aanwezige andere borden werden er nog eens 835 van dit type geplaatst aan de bovengrondse haltes. In totaal betekent dit
dat 70 % van de 2.200 bovengrondse haltes uitgerust zijn met een dynamisch bord, wat overeenkomt met meer dan 97 % van
de tram- en busgebruikers (98 % als men ook rekening houdt met de stations, die nu al meer dan 10 jaar voor 100 % met zulke
borden zijn uitgerust).

-

De uitbreiding naar zaterdag van de antwoorden op vragen die via sociale media gesteld worden.

-

Een gestructureerde begeleiding van de reizigers tijdens grote werven, met name aan de Alsembergsesteenweg, de Woudlaan,
de Lesbroussartstraat, de Brugmannlaan en het wisselcomplex aan Schuman.

Naast deze verwezenlijkingen, waar de reizigers wel bij varen, heeft de MIVB in 2018 efficiënt gecommuniceerd naar haar reizigers bij
de ingebruikname van bus 33 en tram 9, de verlenging van tram 94 (nu tram 8), en de herstructurering van de buslijnen 13, 14, 20, 42,
53 en 84 (en de schrapping van de lijnen 15 en 22), zoals voorzien in het busplan.

Artikel 36. Stiptheid en regelmaat
Artikel 36.1 Basiskwaliteit
Sinds april 2018 past de MIVB een nieuwe methodologie toe die met het Gewest werd overeengekomen, het zogenoemde CEN 2.0,
waarbij de stiptheid anders wordt gemeten.
Wat het tramnet betreft, zijn er een aantal lijnen die in 2018 niet de doelstellingen op het vlak van stiptheid/regelmaat halen (januarimaart: lijnen 51, 81, 82, 92 en 97; september: lijnen 3 en 7; oktober: lijn 25). Dat is voor een groot deel het gevolg van werkzaamheden
en de bijhorende verkeerssituatie, in het bijzonder doordat het verkeer wordt omgeleid via straten waar trams door rijden. Toch is er ook
monitoring, in de eerste plaats via de dispatchings, en zijn er heel wat Avanti-projecten met betrekking tot deze lijnen. Vooral het
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"actieplan Avanti" in het kader van het toekomstige beheerscontract bevat verschillende locaties op die lijnen waar de doorstroming
vlotter gemaakt moet worden.
Wat het busnet betreft, hebben alle lijnen samen het hele jaar de doelstellingen op het vlak van stiptheid/regelmaat gehaald. Maar als
we naar afzonderlijke lijnen kijken, is de situatie minder rooskleurig. Van de 51 actieve lijnen in 20184 hebben er 17 minstens één keer
de doelstelling niet gehaald en 6 lijnen (29, 43, 59, 60, 64 en 80) zelfs minstens drie keer. De meest precaire situatie is die op lijn 29,
vooral door de opeenstapeling van werven op verschillende locaties op het traject (voetgangerszone op de lanen in het centrum,
Madouplein, Reyerslaan), waar andere lijnen over het algemeen op slechts één locatie een grotere storing hebben. De MIVB heeft het
Gewest gevraagd om maatregelen te nemen voor een vlottere doorstroming op lijn 29, aangezien de gemeente Sint-Joost-Ten-Node
drie eigen beddingen op deze lijn heeft afgeschaft, maar voorlopig zonder succes.

Artikel 38. Netheid
Het in 2015 gedefinieerde actieplan "Netheid" wordt verder uitgevoerd. In 2018: een nieuwe reinigingstechniek voor graffiti met zuur werd
getest en blijkt doeltreffend: oppervlakken met graffiti worden onder hoge druk gezandstraald. De stations Troon, Merode en Hallepoort
werden zo al onder handen genomen.
Wat het vervangen van de Pirelli-vloerbekleding door tegels in stations betreft, werd er in het station Merode begonnen met de
werkzaamheden, die eind 2018 nog aan de gang waren.

Artikel 39. Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM)
Het net voor iedereen toegankelijk maken, ook voor personen met beperkte mobiliteit, is een van de grote doelstellingen van de MIVB.
Daarvoor werkt ze nauw samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is er geregeld overleg met de verenigingssector.

1. Investeringen
Op 1 september heeft de MIVB in aanwezigheid van Z.M. de Koning de nieuwe tramlijn 9 ingehuldigd. Deze lijn is sindsdien de meest
toegankelijke van het net. Dat komt onder meer door een voor Brussel nieuwe manier om de horizontale tussenruimte te verkleinen. De
perronneuzen van de haltes werden uitgerust met een stuk rubber, dat aansluit op het voertuigprofiel en zo de ruimte tussen de tram en
het perron verkleint. De verenigingen voor personen met beperkte mobiliteit, die bij dit project betrokken werden, zijn blij met deze
inspanningen.
Door de verbeteringen aan de perrons van lijn 9 is duidelijk geworden dat de T3-T4-vloot aangepast moet worden. In 2018 is er begonnen
met het aanpassen van de deurdrempels, en er is een pilootproject opgestart voor de aankoop van draagbare oprijplaten. In dit laatste
geval gaat het om het uitrusten van de T4-trams met een draagbare oprijplaat. Deze oprijplaat zal gebruikt worden om rolstoelgebruikers
te laten instappen op de bestaande perrons van het net waarvan het niveau van de afgewerkte vloer tussen 18 en 27,5 cm hoger ligt
dan het spoor.

4

Het net telt 49 lijnen op 31.12.2018, maar daar moeten lijnen 15 en 22 nog bijgeteld worden, die in de loop van het jaar geschrapt werden.
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2. Toegankelijkheid van de lijnen
Voor rolstoelgebruikers investeert de MIVB in nieuwe voertuigen, worden de bestuurders en het stationspersoneel opgeleid, controleert
ze systematisch de toegankelijkheid van de haltes en worden defecte busoprijplaten meteen gerepareerd. In de opleiding leren
bestuurders hoe ze zich moeten gedragen tegenover een rolstoelgebruiker en hoe ze best rijden met hun bus.
Naast de opleiding van de bestuurders werd ook het ontwikkelingsproces van AccessiBus voortgezet door het jaar. Zo zijn naast lijnen
48, 59, 71, 79, 84 en 95 nu ook lijnen 12, 21, 29, 43, 47, 49, 50, 58, 63 en 87 toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit.
Voor elke nieuwe lijn werd ook een speciale signalisatie geïnstalleerd. Daarnaast werd een organisatie uitgewerkt waarbij technische
teams van de busmodus defecte oprijplaten controleren en repareren.
De afdeling Accessibility blijft nauw samenwerken met de verenigingen voor personen met beperkte mobiliteit.

Artikel 40. Beschikbaarheid van liften, roltrappen, roltrottoirs en trappen
Roltrappen:
De nieuwe roltrappen worden ofwel in het kader van de renovatie van de stations geïnstalleerd, ofwel in het kader van de instandhouding
van het materieel.
Een stationsrenovatie bestaat er immers in om de bouwkundige infrastructuur te wijzigen met de bedoeling het comfort van de reizigers
en de toegankelijkheid van de stations te verbeteren (nieuwe toegangen, installatie van liften).
Deze renovaties brengen uiteraard de installatie van nieuwe roltrappen met zich mee.
De instandhouding van het materieel, van zijn kant, bestaat in de vervanging van de bestaande roltrappen wanneer die het einde van
hun levenscyclus hebben bereikt of wanneer het aantal pannes onaanvaardbaar is geworden voor de reizigers.
Balans van het jaar 2018:
Station Beurs: 4 roltrappen verwijderd en 13 nieuwe roltrappen geïnstalleerd
Station Simonis Eindstation Lijn 9: 3 nieuwe roltrappen
Station Merode: 4 nieuwe roltrappen
Station Clemenceau: 2 nieuwe roltrappen
Station Madou: 2 nieuwe roltrappen
In totaal heeft het net dus 24 nieuwe roltrappen gekregen in 2018.

Liften:
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Station Simonis Eindstation Lijn 9: 2 nieuwe liften als verbinding tussen de Kleine Ring en eindstation Lijn 9
Station Beurs: 1 nieuwe lift tussen de tussenverdieping en de openbare weg. Het station is nu toegankelijk voor PBM.

Artikel 41. Haltes
De haltes maken integraal deel uit van het systeem van openbaar vervoer. Hun locatie en uitrusting beïnvloeden in grote mate de kwaliteit
van de dienstverlening die aan de reizigers aangeboden wordt en het niveau van hun tevredenheid.
Na een interne audit in 2017 heeft de MIVB in 2018 een Cel Bovengrondse Haltes in het leven geroepen die belast is met de opvolging
van A tot Z van het haltegebeuren in een optiek van asset management. Door de oprichting van deze nieuwe Cel wordt de database van
de haltes geleidelijk aan opnieuw regelmatig bijgewerkt in functie van de evolutie van het net en de verschillende werven. Die bevat ook
de gegevens die gegenereerd worden via PAVE en zorgt ervoor dat de gedetailleerde beschrijvingen in verband met de toegankelijkheid
worden bijgewerkt. Het categoriseren van de haltes werd nieuw leven ingeblazen met een gedetailleerd overzicht van meer dan 150
haltes. De SAP-database zal het geheel van deze gegevens integreren in de loop van 2019.
In het kader van tal van projecten zoals het Richtplan Bus, de tramlijnen 8 (verlenging) en 9 (opening) of het dossier Bomen en Haltes,
werden intern talloze studies uitgevoerd met betrekking tot de inrichting van haltes. In 2018 lag het accent op de verbetering van de
uitvoeringsplannen die voor alle projecten werden opgemaakt, ongeacht de bouwheer, om de kwaliteit die op het einde van de werken
wordt geleverd, te verbeteren. De realisaties worden verwezenlijkt door verschillende bouwheren, die de Cel Haltes zal begeleiden. De
vernieuwingen van de sporen door de MIVB zorgen ervoor dat ook de haltes een kwaliteitsinjectie krijgen, als het project het hele wegdek
omvat (bv.: Alsembergsesteenweg (6 haltes), Lesbroussartstraat (2 haltes) …).
De realisatie van haltes in het kader van werven van andere bouwheren waarvan de weggedeelten ook haltes omvatten en daar een
upgrade van mogelijk maken (Beliris, Brussel Mobiliteit (DIOV, DPW), Gemeenten), zoals de nieuwe haltes Chirec, Ninoofsepoort,
Madou, Jourdan, Schuermans ...
Al deze dossiers maken sensibiliseringsacties mogelijk naar alle stakeholders van de mobiliteit omtrent het belang van een goede halteinrichting. In de herfst van 2018 was er bovendien een PBM-opleiding voor het gewestelijke werfpersoneel (DIOV- en DPW-agenten),
naar het voorbeeld van de in 2017 door de MIVB georganiseerde opleiding.
Betreffende de doelstelling van de uniformisering van het beheer van de schuilhuisjes, was de MIVB ook in 2018 opdrachtgever in 10
van de 19 gemeenten. Het zorgvuldig beheer van dit park van 600 schuilhuisjes werd beter gestructureerd door de oprichting van
werkgroepen met de dienstverleners en constructief overleg met de betrokken gemeenten. Er werd een schriftelijk akkoord gesloten met
Elsene, waar aan een tiental haltes nieuwe (definitieve / tijdelijke) schuilhuisjes werden geplaatst. Met Molenbeek en Ganshoren werden
de eerste contacten gelegd met het oog op de overdracht van het beheer van de schuilhuisjes op hun respectievelijke grondgebieden.
Het gewestelijk project betreffende de schuilhuisjes werd in juni door de RVB/BC goedgekeurd en eind 2018 werden twee opdrachten
gelanceerd met het oog op de levering en plaatsing enerzijds en de reclame-exploitatie anderzijds. De roll-out van dit project is voorzien
voor 2020. Dit moet zorgen voor een verbetering van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening en een toename van het totaal aantal
comfortabele haltes (nieuwe plaatsingen of ruimere schuilhuisjes, aanwezigheid van stasteunen), waarbij de uit het verleden geërfde
gevallen van niet-conformiteit met de GSV worden weggewerkt.
Ukkel had in 2017 zelfstandig een nieuwe opdracht voor schuilhuisjes gelanceerd. In 2018 werden alle schuilhuisjes op het grondgebied
van Ukkel vervangen. Daarbij heeft men bij de uitvoering ondanks de (soms grote, maar tijdelijke) overlast het comfort van de haltes
kunnen vergroten. Zo konden bepaalde haltes gedurende enkele dagen bijvoorbeeld effectief niet bediend worden.
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In het kader van het strategisch plan voor het toegankelijk maken van de MIVB 2019 - 2029, dat in bijlage bij het beheerscontract 2019
– 2023 is gevoegd, is voorzien om over een periode van 10 jaar 1/3 van de bovengrondse haltes van de MIVB toegankelijk te maken.
Daarvoor heeft de MIVB, in 2018, 723 haltes geselecteerd, waaronder de haltes die essentieel zijn voor het Richtplan Bus en de meest
gebruikte haltes van het tram- en busnet op de hoofdtrajecten en de verbindingen met het structurerend voetgangersnetwerk van elke
gemeente.
Het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move voorziet 51 acties, waarvan er één het toegankelijk maken betreft van haltes die de MIVB
heeft gekozen in het kader van het Plan voor het Toegankelijk Maken daarvan. Het plan voorziet dat de MIVB een advies moet geven
over elk project voor halte-inrichting en voor elke oplevering van werken door een beheerder van de wegenis, om ervoor te zorgen dat
de haltes in overeenstemming met de MIVB-standaarden en perfect toegankelijk worden ingericht.
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HOOFDSTUK VI. VERBETERING VAN DE PRESTATIES VAN HET BOVENGRONDS NET VAN HET
OPENBAAR VERVOER (AVANTI)
Artikel 45. Stand van zaken van het bovengronds net
Zoals vastgelegd in het Beheerscontract heeft de MIVB een stand van zaken opgemaakt van de prestaties van het bovengronds net en
van de inrichtingen eind 2018. Die analyse werd op 15 maart 2019 voorgesteld aan het Strategisch Comité. De evaluatie van eind 2018
bevestigt dat de vastgestelde trends van de voorbije jaren zich doorzetten.
De gemiddelde snelheid klanten op het net (snelheid klanten, berekend op basis van alle geregistreerde reistijden gedurende 12
opeenvolgende maanden) bedraagt 16,212 km/u met de tram en 15,854 km/u met de bus. Hoewel het positief is dat de snelheid van de
bus na 7 opeenvolgende jaren van achteruitgang weer optrekt, gaat die toch niet hoger dan het niveau van 2016. Hetzelfde geldt voor
de tram, waar de lichte daling van 2018 de lichte stijging van 2017 compenseert, zodat die twee elkaar opheffen en ook hier het niveau
van 2016 wordt gehaald. We kunnen dus concluderen dat de snelheid van het bovengrondse net de afgelopen 2 jaar stabiel is gebleven.
Dat gezegd zijnde, werden er in 2018 twee snelle stukken toegevoegd aan het tramnet, die bij ongewijzigde omstandigheden hadden
moeten bijdragen aan een lichte stijging van de gemiddelde snelheid op het net (ook al waren ze slechts 3-4 maanden in dienst van de
12 die gebruikt werden in de berekening). Daaruit kunnen we afleiden dat de snelheid op de rest van het net gedaald is.
Voor de bus had de schrapping van lijn 22, die bij de traagste lijnen van het net behoorde (11,49 km/u) er mathematisch voor moeten
zorgen dat de gemiddelde snelheid toenam… maar ongeveer tegelijkertijd werd lijn 33 in gebruik genomen, die inmiddels de traagste lijn
van het net (9,71 km/u) is geworden. Bovendien werd het net in het derde kwartaal geherstructureerd in Jette en Sint-LambrechtsWoluwe, wat het moeilijk maakt om het ene jaar met het andere te vergelijken.
Tabel 7: Gemiddelde snelheid op het busnet (snelheid klanten) 2005-2018

Année
Jaar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

moyenne bus (km/h)
gemiddelde bus (km/u)
17,885
17,701
17,387
17,152
17,168
17,202
17,163
16,777
16,657
16,549
16,156
15,855
15,789
15,854

évol p/r année antérieure
evolution t.o.v. voorgaand jaar
-1,03%
-1,77%
-1,35%
0,09%
0,20%
-0,23%
-2,25%
-0,72%
-0,65%
-2,37%
-1,86%
-0,42%
0,41%

% p/r 2012
% t.o.v. 2012
106,60%
105,51%
103,64%
102,24%
102,33%
102,53%
102,30%
100,00%
99,28%
98,64%
96,30%
94,50%
94,11%
94,50%
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Grafiek 3: Evolutie van de gemiddelde snelheid op het busnet (snelheid klanten), 2005-2018

Tabel 8: Gemiddelde snelheid op het tramnet (snelheid klanten) 2011-2018

Année
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

moyenne tram (km/h)
gemiddelde tram (km/u)
16,954
16,826
16,622
16,466
16,232
16,160
16,231
16,212

évol p/r année antérieure
evolution t.o.v. voorgaand jaar
-0,75%
-1,21%
-0,94%
-1,42%
-0,44%
0,44%
-0,12%

% p/r 2012
% t.o.v. 2012
100,76%
100,00%
98,79%
97,86%
96,47%
96,04%
96,46%
96,35%
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Grafiek 4: Evolutie van de gemiddelde snelheid op het tramnet (snelheid klanten), 2009-2018

Wat de doelstellingen van artikel 44 van het beheerscontract betreft, blijft de situatie globaal gezien ongewijzigd ten opzichte van 2016
en 2017.
Voor de tram:
•

wat de commerciële snelheid betreft, halen slechts 4 van de 19 tramlijnen (19, 25, 39 en 44) de vooropgestelde snelheid tijdens
de piekuren; tijdens de daluren zijn dat er 5 (van de 19 lijnen), precies zoals het voorgaande jaar. Merk echter op dat de nieuwe
lijn 9 een snelheid van 15,43 km/u haalt tijdens de piekuren, maar dat die doelstelling afgestemd moest worden op die van de
andere CHRONO-lijnen, namelijk 20 km/u;

•

wat de constantheid van de reistijden betreft, blijven alle tramlijnen voortaan onder de drempel van de 90 seconden verschil per
kilometer as. Uit de kruising van dit element met de snelheid kan men concluderen dat de theoretische snelheid op de lijnen
weliswaar nog te laag ligt, maar de hele dag toch relatief constant blijft. Een andere mogelijke conclusie is dat de trams als
gevolg van de infrastructuur ‘s avonds geen hoge snelheden kunnen halen: bepaalde "wijklijnen", zoals lijnen 81 en 93, rijden
's avonds trager dan 16 km/u, en ook andere lijnen, zoals lijnen 51, 55, 62, 82, 92 en 97, halen 's avonds een snelheid van
eindhalte tot eindhalte van minder dan 18 km/u.

Voor de bus:
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•

de commerciële snelheid wordt in de piekuren behaald door 18 van de 49 lijnen; in de daluren stijgt dat aandeel naar 26 lijnen.
Dat is dus licht beter dan vorig jaar, ook al is dat soms het gevolg van routewijzigingen: lijnen 13 en 84 bleven in 2017 onder de
drempel van 15 km/u, maar rijden inmiddels sneller omdat hun routes hertekend werden na de opening van tramlijn 9;

•

wat de constantheid van de reistijden betreft, blijven slechts 20 van de 49 tramlijnen onder de drempel van de 90 seconden
verschil per kilometer as, wat een lichte verbetering is ten opzichte van 2017 (16 lijnen). Opvallend is het grote verschil met het
tramnet, wat wijst op een grotere gevoeligheid van het busnet voor de verkeerssituatie, met grote snelheidsverschillen tussen
de piekuren en de daluren tot gevolg. Een uitzondering op het net: de nieuwe lijn 33 is de enige lijn die 's avonds onder de
drempel van 15 km/u blijft (ze haalt 12,73 km/u, zowel doordat 95% van het traject zone 30 is als door het bochtige karakter
van de straten waar hij door rijdt).

Artikel 46. Studies en werkzaamheden voor de verbetering van de prestaties van het bovengronds
net
Artikel 46.1 AVANTI-Task Force en voor de projecten bestemde middelen
De algemeen AVANTI-coördinator leidt de vergaderingen van de Task Force, zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 28 augustus
2001. Die verenigen alle Directies van Brussel Mobiliteit en van de MIVB die betrokken zijn bij de aanleg van het bovengronds net, en
de cel Openbare Ruimte van Brussel Stedelijke Ontwikkeling. Het gaat om een bevoorrecht forum van transversaal overleg over de
verschillende projecten en dossiers in het kader van AVANTI. Er werd een Avanti-coördinator aangesteld en er werden 2 VTE's
aangeworven voor het beheer en het onderhoud van de afstandsbediening van de verkeerslichten in het kader van het Avantiprogramma. Zij voeren 4/5 van hun opdrachten uit voor GOB/DBO, en 1/5 voor MIVB/Network. De MIVB heeft een adjunct algemeen
coördinator aangesteld, die ook deels voor andere taken wordt ingezet.
Om de efficiëntie van de vergaderingen en de rapportering aan de hogere organen te verbeteren, is de periodiciteit van de vergaderingen
voortaan afgestemd op de agenda van het Strategisch Comité. In 2018 kwam de Task Force 4 keer samen (op 27 februari, 15 mei, 25
september en 27 november).

Artikel 46.2 Uitvoering van studies en projecten
In 2018 werden verschillende zaken gerealiseerd die hebben geleid tot een evaluatie in de vorm van grafieken, die de reistijden voor en
na de herinrichting aantonen.
De Basilieklaan (bus 20, toekomstige lijn 49 van het Richtplan Bus) is een positieve verwezenlijking: een busstrook die zorgt voor een
snellere reistijd én regulatietijd, ook op het moment waarop de waarden het laagst waren, namelijk de ochtendspits.
Ook voor de Woudlaan (tram 8) lijkt de evolutie positief, door maatregelen die het doorgaand verkeer moeten verhinderen.
De Elsensesteenweg (bussen 54 en 71) werd heraangelegd. Voortaan heeft die een voor Brussel redelijk unieke inrichting, met
overdag een voetgangerszone (maar in de zin van de Wegcode gaat het om een ontmoetingszone, waarbij de snelheid wordt beperkt
tot 20 km/u en uitsluitend met camera's wordt gecontroleerd), die na 19 uur open is voor alle verkeer. Vanuit een Avanti-oogpunt is de
balans voorlopig positief noch negatief (de snelheid blijft ongeveer dezelfde), maar de aanpassing lijkt ondanks alles veelbelovend,
want middels enkele verbeteringen (beheer van leveringen, betere zichtbaarheid van de signalisatie om te verhinderen dat
automobilisten ze niet naleven), kan het positief uitdraaien voor het openbaar vervoer. Merk verder op dat deze heraanleg vooral de
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levenskwaliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte ten goede komt, en dat het dus geen project is dat uitsluitend op het
openbaar vervoer gericht is.
De werkzaamheden aan de Leuvensesteenweg (kant Madou) zijn aan de gang, met Avanti-inrichtingen.
Er werden strategische nota's opgesteld voor de volgende projecten:
•
•
•
•
•

Studie van het zuidwesten van Brussel (omvat Industrielaan/Paepsemlaan – Gerijstraat / Emile
Vanderveldesquare / Bergense Steenweg)
Studie van het Duurzame Wijkcontract Abdij van Vorst + Neerstallesteenweg.
Wayezstraat – Verkeersluwe zone tram 81 bus 46.
Wagenstraat – Busstrook in het kader van het Richtplan Bus
Renbaanlaan – Bus 71 in tegengestelde richting

Toekomstige realisaties:
•
•
•
•

Paleizenstraat – Koninginnelaan – Paviljoentunnel – Schaarbeek - vergunning verkregen (Nutsleidingen 2019 – Wegenis
2020)
Thomas/Koninginnetunnel – Koninginnelaan – Liedtsplein – Schaarbeek - vergunning verkregen (Gepland na
werkzaamheden Paleis).
Gustave Fussstraat – Sint-Joost-Schaarbeek - vergunning verkregen (Nutsleidingen maart/april 2019 – Wegwerkzaamheden
zomer 2019)
Zwanenstraat – Elsene – Test bus in tegengestelde richting

Artikel 47. Beïnvloeding van de verkeerslichten
Eind 2018 werden 272 kruispunten met lichten overgenomen door Brussel Mobiliteit, 35 kruispunten meer die uitgerust zijn met een
systeem voor beïnvloeding dan in 2017. Van die 272 kruispunten zijn er momenteel 11 buiten dienst als gevolg van werken, om de
doorstroming van het algemene verkeer niet te belemmeren.
De besprekingen met de nieuwe Colleges, gevormd na de verkiezingen van oktober 2018, laten de mogelijkheid open dat het Gewest
verschillende gemeentelijke lichten zal overnemen.

Artikel 48. Overige maatregelen ter bevordering van de prestaties van het bovengrondse net
Artikel 48.2 Voorrang
Geen vorderingen in 2018. De gemeenten blijven terughoudend met betrekking tot de voorrangsregeling op wegen die worden gebruikt
door het openbaar vervoer en met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht werden de besprekingen hierover on hold gezet.
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Artikel 48.3 Rationalisering van de haltes
De MIVB heeft een aantal weinig gebruikte haltes geschrapt: Zespenningen (lijnen 46 en 86), Palmerston (lijnen 60, 63 en 64), Cliquet
(lijnen N06, N08, N09, N10 en N11) en Liebrecht (lijnen 13 et 53).
Alleen over die laatste halte werd vaak geklaagd door buurtbewoners, die bovendien een petitie ondertekenden. Hun grieven hadden
betrekking op het feit dat door de rationalisering van de haltes de wandelafstand groter zou worden.

Artikel 48.5 Respect voor de eigen beddingen
In 2018 kende het Gewest een subsidiebedrag van 194.578,46 EUR (361.550,69 EUR minder dan in 2017) toe aan elf Brusselse
gemeenten die vrijwillig politiediensten inzetten tijdens piekuren op 40 kruispunten en 44,752 km gewestwegen die gelden als knelpunten
in termen van verkeersdoorstroming. Deze 11 gemeenten zijn: Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Etterbeek, Ganshoren,
Elsene, Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Ukkel.
Sinds 1 september 2018 maakt ook de gemeente Koekelberg deel uit van die lijst, met op haar grondgebied 3 kruispunten en 1,4 km
gewestwegen waarvoor tijdens piekuren politiediensten moeten worden ingezet.
De belangrijkste doelstellingen van deze mobiliteitscontracten zijn:
•

de doorgang van het openbaar vervoer en van de taxi's bevorderen;

•

waken over de veiligheid van alle gebruikers van het kruispunt waar voorrang geldt of van de voorrangsweg, meer
bepaald van de fietsers en de voetgangers;

•

erop toezien dat de haltes van het openbaar vervoer en de parkeerzones voor taxi's vrijgemaakt zijn;

•

erop letten dat het parkeren de doorgang van het openbaar vervoer noch van het autoverkeer en de paden voor
voetgangers en fietsers hindert;

•

toezien op de naleving van de Wegcode door alle gebruikers van een kruispunt waar voorrang geldt of een
voorrangsweg;

•

proces-verbaal opmaken bij dubbel parkeren en in voorkomend geval de voertuigen laten wegslepen;

•

ervoor zorgen dat de kruispunten waar voorrang geldt, vrijgemaakt blijven;

Artikel 49. Evaluatie van de prestaties van het bovengronds net
Artikel 49.1 Jaarlijks evaluatieverslag
Het evaluatieverslag voor 2018 werd op 15 maart 2019 voorgelegd aan het Strategisch Comité.
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HOOFDSTUK VII. BEVORDERING VAN DE INTERMODALITEIT
Artikel 50. Coördinatie met de andere openbaarvervoersoperatoren die actief zijn in en rond de
Brusselse metropool
De coördinatie tussen de MIVB en de 3 andere operatoren voor de harmonisering van de netwerken blijft functioneren, ook al geven
bepaalde dossiers blijk van een ontbrekende gedeelde visie tussen de toezichthoudende overheden, of van het feit dat de
doelstellingen niet allemaal op dezelfde lijn zitten.
Integratie van de tarieven: de operatoren hebben de voortgang van hun werkzaamheden gerapporteerd aan de respectievelijke
toezichthoudende overheden. Daarnaast heeft het Brusselse Parlement een resolutie uitgevaardigd om de MTB-zone uit te breiden tot
de stations van de rand, maar zonder aanpassing van de prijzen voor de reizigers (wat betekent dat de inkomsten van de operatoren
zullen dalen en de overheidsdotaties dus zullen moeten stijgen, waar de operatoren tot nog toe werd gevraagd om met constante
inkomsten te werken, omdat zulke dotatieverhogingen niet gefinancierd konden worden).
NMBS: de MIVB wordt nog altijd betrokken bij de uitwerking van de Vervoersplannen van de NMBS, en vanaf 2019 zal er een nieuw
luik gelanceerd worden om de belangrijkste laatste overgangsfase van het netwerk S voor te bereiden. De besprekingen tussen de
operatoren verlopen constructief, met het maximaliseren van de aan de Brusselaars aangeboden dienstverlening als leidraad, binnen
de budgettaire middelen en materiële mogelijkheden.
De Lijn: de ingebruikname van de dubbelgelede bussen op lijn 820, de zogenoemde "trambussen", komt dichterbij (dit is voorzien voor
september 2019) en er is tussen de operatoren veel overleg om de lijnen aan de eindhalte UZ-VUB goed op elkaar af te stemmen.

Artikel 51. Toegankelijkheid voor voetgangers - BM
De MIVB heeft voor de ondergrondse metro- en premetrostations een kaart opgemaakt van de omgeving waarmee voetgangers zich
kunnen oriënteren ten opzichte van de verschillende bovengrondse aantrekkingspolen. Deze kaarten tonen ook de mogelijke
aansluitingen en de locaties van de haltes voor bussen en trams. De signalisatie in de metro vermeldt aan elke uitgang waar die uitgang
heen leidt.
Het Gewest van zijn kant heeft voetgangerskaarten van de wijk laten maken, die aan de achterkant van de schuilhuisjes van het
bovengrondse openbaar vervoer hangen en alle bestemmingen vermelden die binnen 8 minuten wandelafstand liggen. Deze kaarten
vermelden duidelijke de voetgangerszones, ook in de groene ruimten, en de paden die uitsluitend voor voetgangers bestemd zijn. Deze
kaarten werden aangebracht in de gemeenten Evere, Anderlecht en Jette. In 2019 worden ze ook in de gemeente Brussel aangebracht.
Men stelt vast dat projectontwerpers de wenslijnen van voetgangers in heraanlegprojecten en de voetgangersstromen op basis van
tellingen nog onvoldoende systematisch in aanmerking nemen. Het GPDO van 2018 bevat nieuwe voorschriften die een aanvulling
vormen op deze richtlijn. Het GPDO vermeldt immers dat het Gewest bij alle projecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning
moet worden aangevraagd, wil verplichten tot een stedenbouwkundig plan waarin de ruimte voor voetgangers is aangegeven: natuurlijke
route gegarandeerd en beveiligd, aangename inrichting op het vlak van stadsmeubilair en bekleding, toegankelijkheid voor PBM en
maximaal comfort. Het GPDO schrijft daarnaast ook voor dat het comfort van de voetgangers aan de overstapplaatsen en op de trajecten
verbeterd moet worden. En dat daarvoor binnen een straal van 400 tot 700 meter rond de belangrijkste stedelijke bestemmingen (haltes,
stations) continue toegangsroutes moeten worden voorzien van behoorlijke kwaliteit, beveiligd en toegankelijk voor PBM. Op dit moment
wordt er nog te weinig rekening gehouden met de voetgangers, nochtans een essentieel aspect voor de toekomst.
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Artikel 53. Collectieve taxi’s Collecto
• De reizigers
In 2018 vervoerden de Brusselse collectieve taxi's 278.438 personen. De cijfers voor 2018 bevestigen de aanhoudende evolutie van
Collecto sinds de tariefverlaging in april 2010. Sindsdien is het tarief niet meer veranderd. Het maandelijkse rittenaantal ligt tussen 17.180
en 27.361.
• De ritten
Tussen 01/01/2018 en 31/12/2018 werden in totaal 105.769 ritten gereden. Dat zijn er meer dan in 2017 (+12,65 %). Merk op dat het
rittenaantal in januari, mei en december het laagst is. De drukste maanden zijn juni, september en oktober. De frequentie varieert
daarnaast ook in de loop van de week, met pieken in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag en een dieptepunt in
de nacht van zondag op maandag. Verplaatsingen met de dienst COLLECTO gebeuren vooral 's nachts tussen 1u en 5u (gegevens van
december 2018).
Het percentage "valse ritten" (aantal klanten dat zich niet aan de halte aandient) bedraagt 12,8 %, goed voor 40.952 valse ritten in 2018.
Het kostenplaatje van die valse ritten voor de concessiehouder wordt geraamd op 417.784 EUR.
De plaatsen waar het vaakst mensen worden opgehaald, liggen vooral in Brussel (27 % van de vertrekken) en Elsene (16 % van de
vertrekken).
• Groeperingsgraad (BHG)
De groeperingsgraad van de ritten ging erop achteruit en ligt nu op 2,63.
• Subsidie / tarief
Het totale bedrag van de subsidie die in 2018 werd overgemaakt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan TRB nv, beheerder van
de concessie "Collecto", bedraagt 1.758.875,52 EUR. Het tarief voor de klanten verschilt naargelang ze een MoBIB-kaart hebben of niet.
Houders van een MoBIB-kaart betalen 5 EUR/ rit, de rest 6 EUR/ rit. We merken wel dat vooral MoBIB-klanten gebruik maken van
Collecto.
Rekening houdend met de 278.438 vervoerde klanten in 2018, wordt een gemiddelde subsidie van 6.32 EUR per reiziger gehaald.

Artikel 54. Autodelen
Op 21 maart 2013 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit goed houdende de voorwaarden voor het gebruik van
voorbehouden parkeerplaatsen aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen.
Aansluitend daarop werden 3 operatoren erkend in het lussysteem. Dit betekent dat de gebruiker een auto huurt die op het einde van
de huurperiode terug op dezelfde plaats moeten worden geparkeerd. Cambio en Zen Car werden de eerste erkende operatoren. Sinds
2016 was er met Ubeeqo een derde operator op de markt. In april 2019 kondigde die laatste zijn vertrek uit het BHG aan.
Op 28 april 2016, 13 juli 2018 en 31 januari 2019 werden wijzigingsbesluiten goedgekeurd. Die voegen onder meer het "vrije vloot"
autodelen in en belasten de Administratie met het verlenen van diverse erkenningen.
Parking.brussels publiceert elk jaar een verslag met analyses van de gegevens die de operatoren bezorgen. De cijfers voor 2018 zijn
nog niet bekend.
Operatoren in lussysteem
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1. Cambio
Het Cambio-aanbod ontwikkelde zich verder, en dat zowel in termen van het aantal klanten als in termen van het aantal beschikbare
voertuigen. De operator baat inmiddels 142 stations uit in het Brussels Gewest. In 2017 waren 13.160 personen klant bij Cambio.
Sinds 2011, het moment waarop de onderneming break-even draaide, ontvangt het autodeelsysteem Cambio geen subsidies meer.
Dat neemt niet weg dat de MIVB het systeem sterk blijft ondersteunen via reclamecampagnes in haar voertuigen en stations.
De klanten van Cambio kunnen hun Cambio-abonnement opladen op de MoBIB-kaart van de MIVB.
2. Zen Car
De operator Zen Car, die voordien klanten zag verdwijnen, kan sinds 2016 opnieuw goede cijfers voorleggen. In 2018 waren 5.167
personen klant en waren er 28 stations.
De klanten van Zen Car moeten hun abonnement kunnen opladen op de MoBIB-kaart van de MIVB, maar dat is voorlopig nog niet
geval.
3. Ubeeqo
Nadat het sinds 2016 31 stations had geïnstalleerd, besliste Ubeeqo in april 2019 om ze te schrappen omdat de dienstverlening niet
langer rendabel was.
“Vrije vloot” operatoren
Sinds 28 april 2016 is een "vrije vloot" mogelijk; er zijn geen specifieke voorbehouden parkeerplaatsen; de gebruiker mag het voertuig
gebruiken en op eender welke parkeerplaats langs de weg achterlaten en krijgt een vrijgesteldenkaart waarmee hij niet moet betalen of
geen parkeerschijf moet plaatsen in gereglementeerde zones waar de vrijstelling geldig is.
De ondernemingen ZipCar en Drive Now werden in juni 2016 erkend door Brussel Mobiliteit. Zen Car werd in februari 2017 erkend,
maar heeft nog geen wagens ingezet. ZipCar heeft zich in maart 2019 teruggetrokken.
Er is nog geen overeenkomst die het gebruik van "vrije vloot" combineert met een MoBIB-abonnement.

Artikel 55. Parkings voor wagens en fietsen
De stations Beurs en De Brouckere zijn bijna klaar en hebben een aanbod van respectievelijk +/- 800 en 450 al dan niet bewaakte
fietsenstallingen.
Het station Beurs zal 194 gratis en vrij toegankelijke plaatsen bevatten, 610 bewaakte plaatsen en 18 bewaakte plaatsen voor bakfietsen.
Het beheer zal in handen zijn van parking.brussels en een externe operator uit de sociale economie.
Wat de autoparking betreft, wil de Regering nog altijd de "ontwikkeling van een exploitatiemodel dat aan automobilisten die het openbaar
vervoer gebruiken voor hun verplaatsingen in de stad, de mogelijkheid biedt om een gemakkelijke toegang en een tariefverlaging te
genieten. "
In 2018 heeft het Gewest bij Ceria een P+R met 1.265 plaatsen gebouwd die in 2019 wordt geopend. De P+R van Stalle, die momenteel
zo'n 383 plaatsen telt, zal in 2019 uitgebreid worden tot 800 plaatsen.
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Artikel 56. Taxi's
Op dit vlak ondernam het Gewest in 2018 geen enkele actie.
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HOOFDSTUK VIII. HET ECONOMISCH, MAATSCHAPPELIJK EN MILIEUASPECT
Artikel 58. De MIVB als werkgever
De MIVB, de grootste werkgever van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, was ook in 2018 heel actief op de arbeidsmarkt. Het aantal
mensen in dienst is met meer dan 273 voltijds equivalenten (VTE) toegenomen in 2018. Er zijn nu 8.799 VTE, goed voor 9.037 mensen.
In vergelijking met 2007 is dat een toename met 39,1 % in aantal personen en 41,7 % in VTE's.
Tabel 9: Evolutie van het aantal personeelsleden in aantal personen en in VTE's
2007

s en personnes H/F
rs/Arbeiders
yés/Bedienden
(a)l

pers
4788
1710
6498
100%

ETP
4579
1632
6211
100%

2008
pers
ETP
4804
4585
1759
1673
6563
6258
101,0% 100,8%

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
pers
ETP
pers
ETP
pers
ETP
pers
ETP
pers
ETP
pers
ETP
pers
ETP
4987
4753
4960
4712
5018
4746
5094
4826
5221
4961
5424
5187
5701
5482
1823
1725
1868
1771
1915
1803
1999
1891
2030
1920
2201
2095
2302
2198
6810
6478
6828
6483
6933
6549
7093
6717
7251
6881
7625
7282
8003
7680
104,8% 104,3% 105,1% 104,4% 106,7% 105,4% 109,2% 108,1% 111,6% 110,8% 117,3% 117,2% 123,2% 123,7%

2016
pers
5868
2427
8295
127,7%

ETP
5671
2304
7976
128,4%

2017
2018
% ETP
pers
ETP
pers
ETP
6236
6094
6393
6261 71,16%
2537
2431
2644
2537 28,84%
8773
8525
9037
8799
135,0% 137,3% 139,1% 141,7%

In 2018 bereikte het aantal aanwervingen bij de MIVB opnieuw een record: er werden 862 nieuwe mensen aangetrokken.
Tabel 10: Evolutie van het aantal aanwervingen
Embauches
ouvriers / arbeiders
employés / bedienden
tota(a)l

2007
354
123
477

2008
356
114
470

2009
511
133
644

2010
308
122
430

2011
475
146
621

2012
466
149
615

2013
497
166
663

2014
655
198
853

2015
650
181
831

2016
597
195
792

2017
519
186
705

2018
649
213
862

Wat de onderverdeling van het personeel volgens geslacht betreft, merken we een lichte stijging van het aantal vrouwen in de categorie
“arbeiders”: 5,65 % in 2018 tegenover 5,23 % in 2017, 4,77 % in 2016 en 4,56 % in 2015. Bij de man-vrouwverhouding in de categorie
"bedienden, kaderleden en directiepersoneel" is er ook sprake van een lichte stijging met 22,96 % vrouwen in 2018, tegenover 22,55 %
in 2017, 21,88 % in 2016 en 21,5 % in 2015. Zo is het vrouwelijk personeel goed voor 10,71 % van het totale personeelsbestand van de
MIVB, wat nog steeds vrij pover is.
Tabel 11: Opsplitsing van het personeel volgens geslacht
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018%

Effectifs en personnes H/F /
Personeelsbestand M/V
Ouv riers / Arbeiders

H
4643

F
145

H
4665

F
139

H
4833

F
154

H
4786

F
174

H
4835

F
183

H
4906

F
188

H
5030

F
191

H
5198

F
226

H
5441

F
260

H
5588

F
280

H
5910

F
326

H
6032

F
361

H
94,35%

F
5,65%

Employés / Bedienden
ss total / ss totaal

1335
5978

375
520

1380
6045

379
518

1425
6258

398
552

1460
6246

408
582

1505
6340

410
593

1577
6483

422
610

1592
6622

438
629

1736
6934

465
691

1807
7248

495
755

1896
7484

531
811

1965
7875

572
898

2037
8069

607
968

77,04%
89,29%

22,96%
10,71%

Total / Totaal

6498

6563

6810

6828

6933

7093

7251

7625

8003

8295

8773

9037

100%

42

Artikel 58.1 Kwaliteit van de banen, sociaal-professionele inschakeling en diversiteit
De in 2017 goedgekeurde diversiteitsstrategie omvat zeven prioritaire doelstellingen: meer vrouwen en Nederlandstaligen
tewerkstellen, zorgen voor een betere spreiding van mensen die vermoedelijk van allochtone afkomst zijn, kloven dichten, oudere
werknemers langer aan het werk houden, duidelijk maken dat de MIVB belang hecht aan diversiteit, non-discriminatie en gelijke
kansen, en personen met een handicap aanwerven en integreren, wat werd opgenomen in de diversiteitsstrategie.
Deze doelstellingen werden vertaald in een actieplan dat steunt op 5 pijlers:
1. Aanwerving en selectie
2. Onthaal, integratie en opleiding
3. Organisatie van het werk
4. Organisatiecultuur
5. Externe positionering
Enkele grote acties die in 2018 plaatsvonden:
• Campagnes voor de interne en externe aanwerving van vrouwen (coöptatie)
• Aanpassing van de infrastructuur voor vrouwen (toiletten aan eindhaltes, aangepaste kleedkamers / sanitaire voorzieningen in
de MIVB-gebouwen)
• Women afterwork 8 maart 2018
• CEO voor een dag in oktober 2018 ("een jonge vrouw in de plaats van B.de Meeûs voor een dag"), een actie in samenwerking
met Plan International
• Invoering en bevordering van het Taalplan (om het gebruik en het leren van het Nederlands in de onderneming te bevorderen)
• Deelname aan DuoDays: stages voor personen met beperkte mobiliteit
De samenwerking tussen de MIVB en Actiris, die al bestaat sinds 2006, werd voortgezet. In 2018 kon de MIVB hierdoor 107
preventiemedewerkers (“multimodale agenten”) aanwerven voor een contract van een jaar, waarvan 40% na afloop van datzelfde
contract bij de onderneming kon blijven.

Artikel 60. De MIVB als partner in het stadsleven
In 2018 hernieuwde de Cel Partnerschappen en Events van de MIVB de overeenkomsten dankzij dewelke bezoekers van de Ancienne
Belgique en Vorst Nationaal, voor en na hun bezoek aan deze zalen of de KVS, van het MIVB-net kunnen gebruikmaken. Daarnaast
werkte zij mee aan de organisatie van de mobiliteit rond grote evenementen in Brussel, waaronder Museum Night Fever, Couleur Café
en Nuit Blanche.
De MIVB begeleidt ook de organisatie van de mobiliteit van tienduizenden bezoekers van grote internationale congressen die een
grote impact hebben op de economie van Brussel, waaronder Seafood en de Biënnale Netwerk Ondernemen.

Artikel 61. De MIVB, vector van sociale integratie
De hoofdprioriteit van de MIVB is weliswaar het aanbieden van steeds beter en toegankelijker openbaar vervoer, de onderneming wordt
ook dagelijks geconfronteerd met talrijke maatschappelijke uitdagingen. Als verantwoordelijke onderneming wil de MIVB die uitdagingen
ook aangaan, en daarom laat ze zich sinds een aantal jaar omringen door gespecialiseerde partners, meer bepaald uit het
verenigingsleven. Ze voert talloze acties naar specifieke doelgroepen toe, zoals maatschappelijk kwetsbaren, schoolgaande jeugd,
personen met beperkte mobiliteit, enzovoort.
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Daarnaast speelt de MIVB, zoals in artikel 58.1 reeds aangehaald, ook een rol op het vlak van socioprofessionele inschakeling.
In 2018 zag het team van maatschappelijke referentiepersonen erop toe dat de inspanningen van de MIVB op maatschappelijk vlak
verder werden geïntegreerd in haar sociaal-institutioneel kader, met name via een actieve samenwerking met de bevoegde overheden
en de actoren op het terrein. Zo werden er in 2018 met de betrokkenheid van meer dan 20 externe partners, maar ook dankzij interne
samenwerkingen, bijna 500 acties5 gevoerd, met aangepaste sensibilisering voor de verschillende doelgroepen.
Enkele opvallende acties in 2018
1. In de scholen
De organisatie van campagnes op scholen, gericht op 10 tot 18-jarigen, blijft een sleutelelement in de sensibilisering van kinderen en
adolescenten voor het belang en de rol van het openbaar vervoer. Deze campagnes worden steeds gevoerd in partnerschap met de
actoren uit het verenigingsleven, die actief zijn in de onderwijs- en de jeugdsector. Zij willen zoveel mogelijk jongeren in het Brussels
Gewest bereiken, steeds op basis van een vrijwillig engagement vanwege de scholen.
 "Sluw op weg"
Het project "Sluw op Weg" wil scholieren uit het lager onderwijs (5e en 6e jaar) en het secundair onderwijs (1e, 2e en 3e jaar), Franstaligen
en Nederlandstaligen, uit het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest sensibiliseren om zich op het openbaar vervoer sociaal bewust en
verantwoordelijk te gedragen.
Editie 2017-2018 van "Sluw op weg", opgezet in samenwerking met de vzw Promo Jeunes, werd in 2018 voortgezet met de volgende
activiteiten: een activiteit in MobiSquare, met klassikale debat-sketches, en een ontbijt aangeboden aan de winnaars van de wedstrijd.
75 klassen hadden zich voor het project ingeschreven, goed voor ongeveer 1.450 jongeren.
Voor editie 2018-2019 is er een nieuwe partner (de vzw GoodPlanet) en een gloednieuw project dat deze keer uitsluitend gericht is op
de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de lagere school.

 De Responsible Young Passengers (RYP)
Deze campagne, die door de MIVB werd gelanceerd in 2004, richt zich tot leerlingen uit het 4e, 5e en 6e middelbaar van de Franstalige
en Nederlandstalige scholen uit het Brussels Gewest. Aan de hand van verschillende animatiesessies, opleidingen en ludieke activiteiten
beoogt dit project 2 grote doelstellingen. De 1e doelstelling is het responsabiliseren van jongeren met betrekking tot burgerlijk gedrag
zoals tolerantie, respect en solidariteit ten overstaan van alle reizigers. De 2e doelstelling wil jongeren sensibiliseren omtrent de effecten
en gevolgen van vandalisme, de niet-naleving van de veiligheidsinstructies en fraude. Groep Intro was de belangrijkste partner van de
MIVB voor de editie 2017-2018.
Voor de editie 2017-2018 hebben 74 leerlingen aan het project deelgenomen (3 scholen, 4 klassen).
Voor editie 2018-2019 is er een nieuwe partner (de vzw GoodPlanet) en een gloednieuw project dat deze keer uitsluitend gericht is op
alle klassen van de middelbare school (van het 1e tot het 6e middelbaar).
 Tram Safety

5

Actie slaat op elke ontmoeting met een groep, ongeacht het behandelde onderwerp, aantal deelnemers, of locatie en duur van de
activiteit.
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Tegelijk met die twee grote projecten werden er preventie- en sensibiliseringsacties gehouden in scholen die aan de nieuwe tramlijn 8
liggen. Het doel was het verspreiden van de boodschappen rond veiligheid en hoffelijk gedrag die nodig zijn voor een verantwoord
gebruik van de tram. Er namen 25 klassen uit 3 verschillende scholen deel aan het project.
 Andere meer gerichte acties
Er werden nog acties gehouden in schoolverband: peterschap politie, security-bezoek, animaties in de klas ...
2. Mensen op de dool
Mensen op de dool en mensen die in grote armoede leven, maar ook drugsverslaafden, zijn maatschappelijke verschijnselen die steeds
vaker voorkomen in het Brussels Gewest en bijgevolg ook op het net van de MIVB, dat een geliefkoosde schuilplaats blijft voor dit zeer
kwetsbare publiek. Deze verschijnselen doorkruisen steeds vaker en steeds meer de vervoersopdracht van de MIVB.
Om dit het hoofd te kunnen bieden en de gevolgen ervan tot een minimum te beperken, heeft de MIVB haar samenwerking versterkt met
de actoren uit de sociale sector die actief betrokken zijn bij het "daklozenprobleem", met de bedoeling om de meest kwetsbare mensen
psychologische, medische en maatschappelijke begeleiding aan te bieden en hen door te verwijzen naar de gepaste externe structuren.
De MIVB blijft bovendien heel nauw samenwerken met de politieke, gerechtelijke en ordehandhavende diensten om ook op strategisch
en veiligheidsniveau te kunnen ageren.
En dus heeft de MIVB in 2018 verschillende overlegrondes, werkgroepen en andere vergaderingen georganiseerd en/of eraan
deelgenomen:
 Opsporingsacties
Daarnaast heeft de MIVB haar partnerschap met de vereniging Dokters van de Wereld voortgezet en een nieuw partnerschap gesloten
met de verenigingen Dune en Transit, meer bepaald door het organiseren van opsporingsacties en het opvoeren van de doortochten
van de Medibus in de omgeving van de stations waar men geconfronteerd wordt met specifieke problemen (vaak verbonden aan de
aanwezigheid van daklozen en drugsverslaafden).

 Operatie Thermos
2018 markeerde het einde van editie 2017-2018 en het begin van editie 2018-2019. De bedeling van maaltijden aan kansarmen gebeurt
in het station Kruidtuin en wordt omkaderd door de MIVB en de SPC. Voor elk seizoen heeft de MIVB 30 Thermos-avonden gefinancierd,
die door meer dan 300 vrijwilligers van de MIVB worden georganiseerd.
 Inzameling van injectienaalden
Om het drugsprobleem te bestrijden waar bepaalde stations mee te maken hebben, werd in 2018 een nieuw project boven de doopvont
gehouden: het inzamelen van injectienaalden door gebruikers. In samenwerking met Dune of Transit werden zo al meer dan 30
inzamelingen georganiseerd.
 Opleiding van agenten
In 2018 heeft Dune een tiental opleidingsdagen georganiseerd voor de terreinmedewerkers van Field Support opdat ze een beter inzicht
zouden hebben in het drugsprobleem en er beter mee kunnen omgaan.
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3. Acties gericht op een bepaald verschijnsel en/of een bepaald punt op het net
Om zich de publieke ruimte op een positieve manier eigen te maken en ook om de strijd aan te binden met overlast en vandalisme, in
of rond de metrostations, wil de MIVB partnerschappen ontwikkelen met lokale actoren uit het verenigingsleven omtrent specifieke
verschijnselen of in verband met een bepaalde plaats op het netwerk die als problematisch wordt geïdentificeerd.
 Aumale
In 2018 heeft de vereniging Safa, die in en rond de stations Aumale en Sint-Guido werkt, zowel in de betrokken stations als in de
vereniging een kleine honderd acties georganiseerd die al dan niet rechtstreeks verband houden met het openbaar vervoer. Met de
creatie van nieuwe muurschilderingen in Aumale werd een punt gezet achter de activiteiten van 2018.
 Zwarte Vijvers
De vereniging Centrum West, die in en rond het station Zwarte Vijvers actief is, heeft ook een honderdtal acties georganiseerd. Dat
gebeurde in het station of in haar lokalen en had al dan niet rechtstreeks betrekking op het openbaar vervoer.
 Acties in stations
In een aantal stations werden verschillende acties georganiseerd, om een positieve sfeer te creëren in de stations en de reizigers een
andere en aangename reiservaring te bieden, met de nadruk op gezelligheid. Het ging om een veertigtal acties in verschillende stations,
waarbij reizigers een gedicht konden schrijven, een orkest konden leiden, konden deelnemen aan improvisatietheater of gewezen werden
op het gevaar van zakkenrollers. De acties werden georganiseerd door verschillende partners: Citizenne vzw, de Compagnie Tadam en
La compagnie qui pétille.
 Living Together Bus
De Living Together Bus werd door verschillende partners (microstart, gemeentelijke ombudsmannen, CSO …) gevraagd voor zowel
externe als interne acties. Deze bus, die volledig opnieuw werd ingericht zodat verschillende instanties ze voor activiteiten kunnen
gebruiken, is in totaal 37 keer uitgereden. De thema's die aan bod kwamen, waren onder meer: de integratie in het beroepsleven via
microkrediet, bemiddeling, de toegankelijkheid voor PBM, cybersecurity …

4. Sociaal-institutionele relaties
Het maatschappelijk observatorium levert maatschappelijke analyses ten behoeve van de MIVB en de institutionele actoren. Zo werden
uitwisselingen en partnerschappen van uiteenlopende aard opgezet met de gemeenten, Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), de UITP,
verschillende ministerkabinetten, de federale politie bevoegd voor de metro enzovoort.
S&EA neemt actief deel aan drie werkgroepen van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) van BPV, met als thema's:




"Drugs en verslavingen"
"Mensenhandel en -smokkel"
"Mobiliteit en verkeersveiligheid"

De doelstelling van deze groepen is om te werken aan de operationalisering van de strategische maatregelen die voor elk van de thema's
zijn opgenomen in het GVPP (voorstel van projecten met proefperiode, planning ...). Tegelijk wordt er gewerkt aan transversale
doelstellingen, zoals het uitwerken van het imago van fenomenen (indicatoren, gegevensuitwisselingen en –bescherming enz.).
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5. Socioprofessionele inschakeling van Junior Multimodale Agenten (MMA)
In samenwerking met interne en externe partners (ACTIRIS, opleidingscentra …), is het de ambitie van dit project om de
socioprofessionele inschakeling te verbeteren van een honderdtal Brusselse jongeren die worden ingeschakeld in het kader van de
ervaring van een jaar die de MIVB hen biedt als Junior MMA.
Naast de verbeteringsprojecten die in 2017 al bestonden, werd er in 2018 een folder uitgegeven met alle informatie die nodig is voor een
goede integratie, was er een opfrissingscursus over de begeleiding van de juniors voor de seniors die met die begeleiding belast zijn, en
kregen onze jonge collega's de kans om een observatiestage te volgen bij een collega die het beroep uitoefent waarvoor zij na afloop
van hun contract van 1 jaar zouden willen solliciteren. Zoals aangegeven in art. 58.1 kon in 2018 40% van deze junior agenten na afloop
van hun contract bij de onderneming blijven.

Artikel 62. Milieu
Artikel 62.1 Systeem voor milieubeheer
Na 3 jaar interne ontplooiing van haar milieubeheersysteem verkreeg de MIVB eind 2017 de ISO 14001-certificering voor al haar
activiteiten.
Een opvolgingsaudit eind 2018 door een externe instantie (Vinçotte) bevestigt de in de loop van 2018 geleverde inspanningen en
doorgevoerde verbeteringen op het vlak van:
•
•
•
•
•

energiebeheer Infrastructures (nieuw HVAC-onderhoudscontract en oprichting van de Cel BAS (Building Automation
Systems));
de inlassing van milieuclausules in de bestekken voor de aankoop van voertuigen;
het beheer van noodsituaties;
de opleiding en coaching van Eco Watchers;
de integratie van milieuaspecten in het kwaliteitsmanagementsysteem van de MIVB-entiteiten.

De audit bracht drie kleine niet-conformiteiten aan het licht, waarvoor de MIVB een actieplan opstelde dat door de externe instantie
werd goedgekeurd:
•
•
•

Ecoconstructie: weinig kennis bij de werfleiders over de milieu-impact van bouwwerven en over de bijhorende goede
praktijken;
HVAC: geen bewijs van de verplichte inspecties van de HVAC-installaties, en lekken vastgesteld in bepaalde airco-installaties
in het Atrium;
Geen systematische en nauwgezette werkwijze bij de analyse van de onderliggende oorzaken van niet-conformiteiten.

Er werd geen enkele grote niet-conformiteit vastgesteld.
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Artikel 62.3 Energiebesparingen
Op basis van de Koolstofbalans die aan de hand van de gegevens voor 2010 werd opgemaakt, werkte de MIVB haar Koolstof- en
Energiestrategie uit. De MIVB verbindt zich ertoe om tegen 2030 de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door
ritten op haar net (referentie 2010 - gCO² per aangeboden plaats/km) met 40% terug te dringen. Via dit engagement kan de MIVB een
bijdrage van 5% leveren aan de vermindering van de gewestelijke emissies op het vlak van het vervoer van personen (onder voor het
overige gelijkblijvende omstandigheden). Bovendien kan de MIVB haar eigen emissies ook verminderen en tegelijk een belangrijke
modal shift teweegbrengen bij de Brusselse passagiers. In 2018 zette de MIVB dan ook haar inspanningen voort om haar
energiebeheer verder te stroomlijnen, door hoofdzakelijk te werken op twee vlakken: infrastructuur en rollend materieel.

De met deze inspanningen verband houdende projecten moesten de MIVB in staat stellen om haar energieverbruik tegen 2017 in
vergelijking met 2010 met 8,5% terug te dringen, bij een gelijkblijvende activiteit. Die doelstelling, eveneens opgenomen in de Koolstofen Energiestrategie, is ook opgenomen in het Beheerscontract 2013-2017. Voor de periode 2010-2018 werd een vooruitgang van 14%
geboekt.
Qua infrastructuren omvat de investeringsstrategie projecten in verband met HVAC, ecologisch renoveren, relighting en
energieproductie via warmtekrachtkoppeling en fotovoltaïsche panelen. Naast deze investeringen zullen de geleverde inspanningen
zich ook toespitsen op het sensibiliseren van het personeel op alle sites van de MIVB, de opname van de REG-clausule (rationeel
energiegebruik) in alle onderhoudscontracten en de implementatie van een telemeetsysteem voor het energieverbruik.

De infrastructuurprojecten van 2018 betreffen in hoofdzaak:
•
•
•

de renovatie van de verwarmingsinstallaties op de site Haren en de plaatsing van zonnewering aan Jacques Brel;
de verbetering van de regulatie op de sites Delacroix en Koningslaan;
de renovatie van de verlichtingsinstallaties van de sites Jacques Brel, Haren / Onderhoudshal, Klein Eiland / buitenparking en
Woluwe / trammuseum.

De projecten op het vlak van rollend materieel in 2018 waren:
•
•
•
•

oplevering van een deel van de standaard hybride bussen;
oplevering en ingebruikname van 5 standaard elektrische bussen;
start van de installatiewerken voor de laadinfrastructuren voor gelede elektrische bussen;
oplevering en ingebruikname van 7 elektrische midibussen;

Eind 2018 heeft de MIVB de koolstofbalans van haar activiteiten bijgewerkt op basis van de gegevens van 2017. De resultaten staan
online met het reductiescenario tegen 2030 en de prognoses voor de jaarlijkse reductie: de CO2-equivalenten/plaats-km dalen in 2018
met 15 % ten opzichte van 2010, de CO2-equivalenten in absolute waarde stijgen in 2018 met 8 % ten opzichte van 2010.
De aan de energiebesparingen gekoppelde, niet-geïndexeerde bonus voor 2018 bedraagt 500.000 EUR.
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Artikel 62.6. Verminderen van geluidshinder en trillingen
De MIVB zet haar inspanningen voort om het geluid en de trillingen te verminderen die geproduceerd worden door het verkeer van haar
voertuigen, conform de milieuovereenkomst betreffende het geluid en de trillingen die ondertekend werd met het BIM in april 2004 en
uitgebreid werd in 2008.
Bij elke spoorvernieuwing laat ze een voorspellende geluids- en trillingsstudie doen, om naargelang het geval de meest geschikte
plaatsingsmethode te kiezen. De mogelijke maatregelen bij het leggen van sporen zijn het inkapselen van de rails in een slagvast
materiaal en het plaatsen van ballast op een mat uit een slagvast materiaal, of voor de zwaardere gevallen een combinatie van
inkapseling van de rails en de aanleg van een zwevende vloerplaat uit beton.
Eind 2018-begin 2019 werden er 15 nieuwe smeernippels geïnstalleerd op trams om de slijtage van de wielen en de sporen te controleren
en tegelijkertijd het knarsende geluid in bochten te beperken.
Tot slot houdt een speciaal team permanent toezicht over het bovengrondse net. Wanneer er een gebrek aan de sporen wordt
vastgesteld, dat tot geluidshinder en trillingen leidt, vraagt dit team om een tussenkomst van de onderhoudsploegen van de centrale
werkplaats. Het gaat daarbij om ingrepen zoals het corrigeren van slijp- of laswerk of het plaatselijk vervangen van een spoordeel. Bij
het team kunnen ook vernieuwingsaanvragen van grotere schaal worden aangevraagd, die vervolgens worden overgenomen door de
projectteams.

Artikel 63. Veiligheid van klanten en personeel
Artikel 63.1 Controle van de vervoersbewijzen en fraudebestrijding
Na een uitzonderlijk 2017 op het vlak van aantal opgestelde pv's en geïnde toeslagen, werden er 61.957 pv's uitgeschreven in 2018.
Dat is meer dan in 2015 en 2016. We zien dat het aantal pv's hoger ligt dan in 2016 en 2015 (+4,6 %), ondanks een daling van het
aantal gecontroleerde reizigers (-16 % tussen 2018 en 2016).
De daling van de controles is een gevolg van verschillende interne en externe factoren bij de MIVB. In het eerste kwartaal van 2018
werden verschillende geïntegreerde politieacties (FIPA) op vraag van de politie geannuleerd. Bovendien hebben nieuwe geplande
veiligheidsopdrachten een deel van de middelen opgeslorpt die bedoeld waren voor de controle van vervoersbewijzen
(beveiligingsopdracht aan IJzer en het Noordstation, uitbreiding van de prestaties tot 22u-6u enz.).
De andere pijlers van fraudebestrijding werden wel voortgezet, zoals de marketingcampagne uit 2017 die dit jaar opnieuw werd
gelanceerd. De MIVB kon daarvoor opnieuw rekenen op de steun van de zeer mediagenieke Pablo Andres (Agent Verhaegen) voor
een speciale campagne op de sociale media.
Er werden ook verschillende technische ontwikkelingen doorgevoerd om het werk van de controleurs te vereenvoudigen
(ontwikkelingen voor het verbeteren van de controleapparatuur van de agenten).
Tot slot werd er in november 2018 ook gestart met het installeren van ontwaarders aan de uitgangspoortjes van metrostations, om de
controle van de reizigersstromen te verbeteren, en met het oog op de strijd tegen zwartrijden en het gevoel van straffeloosheid. Het
installeren wordt voortgezet in 2019 (en voltooid in april 2019).
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Art. 65 Medewerking aan de bedrijfs- en schoolvervoerplannen
Middels een specifieke gewestelijke financiering stelt de MIVB haar expertise ter beschikking van scholen voor de opstelling en
actualisering van multimodale bereikbaarheidsfiches voor onderwijsinstellingen, ondernemingen met meer dan 100 werknemers en
grote evenementen.
- Schoolvervoerplan (SVP): sinds 2018 beschikken 30 extra scholen over een bereikbaarheidsfiche, waardoor het aantal nu op 398
komt in het Brusselse Gewest.
- Bedrijfsvervoerplan (BVP): in 2018 werden er 35 nieuwe fiches opgemaakt, wat het totaal nu op 280 bedrijfssites met een fiche
brengt.
Die fiches worden bijgewerkt afhankelijk van de evoluties in het transportaanbod rond de school of het bedrijf.

50

HOOFDSTUK IX. FINANCIERING
Bovenop de contractuele verplichting van de MIVB om haar rekeningen in evenwicht af te sluiten, vraagt het Gewest sinds 2008 ook van
de MIVB om voor een positief nettosaldo op financieringsvlak volgens het ESR te zorgen. Dit heeft de MIVB ertoe verplicht om elk jaar
haar investeringsuitgaven te herzien om tot dit positief nettosaldo te komen. In 2018 bedroeg dat saldo K€ 47.537. Dat geeft een
gecumuleerd totaal, sinds 2008, van K€ 528.968.
Tabel 24: Netto financieringssaldo van de MIVB in de periode 2008-2018

Solde Net
(en k€)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

48.215

9.891

18.044

34.374

71.618

45.951

57.063

72.542

45.417

78.316

47.537

Artikel 66. Compensatie van de hoofdverplichting van openbare dienst: de globale dotatie
De globale dotatie wordt berekend in overeenstemming met artikel 66.1 van het Beheerscontract 2013-2017.
Ze bestaat uit drie elementen:
-

De basisdotatie (artikel 66.2);
Een corrigerende factor van de winst of het verlies in reissnelheid (artikel 66.3);
Een dotatie bestemd om de door de MIVB gerealiseerde werken voor rekening van het Gewest te financieren (artikel 73.7).

Volgens de formule uit artikel 66.2 van het Beheerscontract had die dotatie in 2018 K€ 574.388 moeten bedragen. Evenwel, bovenop
de besparingen die van de MIVB worden gevraagd in artikel 67 van het Beheerscontract, eist het BHG een bijkomende besparing via
het terugschroeven van de investeringsdotatie met een bedrag van K€ 70.269.
Er werden 2 regeringsbeslissingen genomen om bijkomende budgetten toe te kennen aan de MIVB:
•
•

De eerste beslissing van 20/03/2014 bepaalt een jaarlijks bedrag van K€ 7.500 voor de vernieuwing van de roltrappen;
De tweede van 01/03/2018 bepaalt een speciale investeringsdotatie van K€ 89.900.

Daardoor bedroeg de globale dotatie in 2018 uiteindelijk K€ 601.519.
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Article CG
66.2
73.7
66.3
67
67

Dotation Globale (en k€)
Dotation de base
ARS
Vicom
Productivité
Compensation dotation investissement
Ajustement des dotations par la RBC
Dotation globale
Escalators
Dotation spéciale métro en provenance du SPRB

TOTAL DOTATION

2018
550.095
17.000
7.293
-37.664
37.664
-70.269
504.119
7.500
89.900

601.519

Van die globale dotatie ging er in 2018 K€ 274.968 naar de werking. Dat was het bedrag dat men verkreeg uit de indexering van de in
2013 vastgelegde dotatie, verminderd met de volgens de gezondheidsindex geïndexeerde productiviteitsinspanningen.

Artikel 66.2 Basisdotatie
Voor 2018 bedroeg die K€ 550.095. Dat bedrag evolueert jaarlijks volgens de regels en formules die in artikel 66.2 van het
Beheerscontract gepreciseerd worden. In geen geval kan de berekening volgens bovengenoemde formule leiden tot een basisdotatie
die ten opzichte van het jaar ervoor sterker stijgt dan de jaarlijkse evolutie van de gezondheidsindex (in aanmerking genomen en
vermeerderd met 1,5 %). En evenmin mag de berekening tot een stijging leiden, die ten opzichte van het voorgaande jaar minder zou
bedragen dan de in rekening gebrachte jaarlijkse evolutie van de gezondheidsindex (G), vermeerderd met 0,5 %.

Artikel 66.3 Corrigerende factor van de winst of het verlies van reissnelheid
Voor de actualisering van de dotatie voor verlies van reissnelheid hebben we de aanbevelingen van PwC gevolgd, dat een audit deed
van de berekeningsmethodes voor de indicatoren van de MIVB.
In het verslag van de stuurgroep van 16.6.2015 stelt PwC, in punt 3.2, dat de rijkosten van het vorige jaar moeten worden gebruikt en
niet de geïndexeerde rijkosten van een refertejaar. Wij hebben aldus rekening gehouden met deze nieuwe berekeningsmethode. Het
aldus berekende bedrag bedraagt K€ 7.293 (tegenover K€ 6.882 in het oorspronkelijke budget).

Artikel 68. Bijkomende financieringen
Artikel 68.1 Speciale dotatie voor de verbeteringen van het aanbod
Deze speciale dotatie bevat 4 elementen:
•
•
•
•

Financiering van het bijkomend aanbod
Financiering van het extra aanbod bij vervuilingspieken
Financiering van het gelegenheidsaanbod en van de tijdelijke versterkingen
Financiering van het extra aanbod voor bijzondere opdracht van openbare dienstverlening op verzoek voor gehandicapten.
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Het programma ter verbetering van het aanbod voor 2018 was goed voor een bedrag van K€ 75.627 (tegenover K€ 70.560 in 2017).
Niettemin wordt het programma dat de MIVB daadwerkelijk heeft uitgerold becijferd op K€ 75.861, waarvan K€ 74.876 voor de frequentieen beschikbaarheidsverbetering, en K€ 985 voor tijdelijke versterkingen.
Deze overschrijding kan in hoofdzaak worden verklaard door onvoorziene elementen zoals de werken van Vivaqua aan de
Brugmannlaan. Dit bedrag zal bij de aanpassing van de begroting toegevoegd worden aan de dotatie van 2019.

Artikel 68.3 Financiering van het extra aanbod bij vervuilingspieken
Er waren geen vervuilingspieken voor de referentieperiode. Deze dotatie was dus niet nodig.

Artikel 68.5 Financiering van het extra aanbod voor bijzondere opdracht van openbare
dienstverlening op verzoek voor gehandicapten
Het budget dat in 2018 was voorzien voor uitgaven verbonden aan het vervoer op verzoek van personen met beperkte mobiliteit was K€
4.303.

Artikel 68.6 Financiering van de veiligheid van de reizigers en het personeel (veiligheid)
Op grond van het akkoord gesloten binnen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in juni 2006 en van het akkoord met de Federale
Regering van april 2012, en zoals ook vermeld in artikel 68.6. van het Beheerscontract, werd beslist dat de Federale Regering elk jaar
een dotatie aan de MIVB zou storten voor het veiligheidsplan. In 2018 bedroeg die K€ 6.335. Wij hebben echter K€ 3.000 ontvangen.
Als gevolg van de tragische gebeurtenissen in november 2015 en maart 2016 werden twee regeringsbeslissingen genomen:


De eerste, van 3/12/2015, voorzag een verhoging van de bewakingsmiddelen ('s nachts, MIVB-stations en -sites) en leidde tot
een aanvullende dotatie aan de MIVB, maar deze beslissing werd niet nagekomen.



De tweede beslissing, van 30/6/2016, voorzag in een verhoging van het aantal MIVB-agenten in de stations (107+15) en leidde
tot een aanvullende dotatie van K€ 8.303 in 2018. Dit bedrag werd aan de MIVB gestort.

Samengevat ontving de MIVB in werkelijkheid K€ 11.305.

Artikel 69. Tarifering en bestemming van de tariefontvangsten
Artikel 69.1 Tariefsysteem en tariefevoluties
Krachtens artikel 18 van de ordonnantie van 22 november 1990, worden de prijzen van de vervoersbewijzen bepaald door de
Regering, op voorstel van de Raad van Bestuur van de MIVB.
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De Brusselse Hoofdstedelijke Regering verlengt de bevriezing van de MIVB-tarieven die de voorbije jaren van kracht was. Er is
bijgevolg in 2018 geen enkele aanpassing geweest van de tarieven van de vervoersbewijzen.
Tabel 13: Vergelijking van de belangrijkste tarieven tussen 2011 en 2018
Titres - Vervoerbewijzen

2011*

2012*

2013*

2014*

2015*

2016*

2017*

2018*

Evol 18-17

Evol 18-11

Cartes 1 voyage hors véhicule - Eenritkaart buiten de voertuigen

1,60 €

1,80 €

1,90 €

2,00 €

2,10 €

2,10 €

2,10 €

2,10 €

0%

31%

Cartes 1 voyage sur véhicule - Eenritkaart aan boord van de voertuigen

2,00 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

0%

25%

11,20 €

11,80 €

12,00 €

12,50 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

0%

25%

4,20 €

6,00 €

6,50 €

7,00 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

0%

79%

Abonnement MTB annuel ordinaire - Gewoon MTB-jaarabonnement

536,00 €

544,00 €

567,00 €

583,00 €

583,00 €

583,00 €

583,00 €

583,00 €

0%

9%

Abonnement STIB annuel ordinaire - Gewoon MIVB-jaarabonnement

478,00 €

487,00 €

499,00 €

499,00 €

499,00 €

499,00 €

499,00 €

499,00 €

0%

4%

79,00 €

81,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

0%

8%

Abo scolaire ordinaire 1er abo - Gewoon schoolabonnement 1ste abo

204,00 €

204,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

0%

-75%

Abo scolaire ordinaire 2e abo - Gewoon schoolabonnement 2de abo

122,00 €

122,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

0%

-59%

Abo scolaire famille nb 1er abo - Schoolabonn. grote gezinnen 1ste abo

163,00 €

163,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

0%

-69%

Abo scolaire famille nb 2e abo - Schoolabonn. grote gezinnen 2de abo

81,50 €

81,50 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

0%

-39%

Abo scolaire famille nb 3e abo - Schoolabonn. grote gezinnen 3de abo

81,50 €

81,50 € gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis

Cartes 10 voyages - Tienrittenkaart
Carte 1 jour - Dagkaart (2011) / Discover Brussels 24h (>2012) / 24h (2015)

Abonnement BIM annuel - RVV-jaarabonnement

Abo scolaire famille nb 4e et ss - Schoolabonn. grote gezinnen 4de en bijk.

gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis

Abonnement J (moins de 12 ans) - J-abonnement (onder de 12 jaar)

gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis

Abonnement 65+

gratuit/gratis gratuit/gratis

Abonnement 65+ BIM

gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis

Abonnement S (RIS) -S-abonnement (leefloon)
Indice prix consommation (déc an-1) - Index consumptieprijzen (dec jaar-1) - base
100 = 2004

gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis
115

119,01

60,00 €

121,66

60,00 €

122,84

60,00 €

122,38

60,00 €

124,21

60,00 €

126,73

60,00 €

0%

129,44

Note : abonnement mensuel = ~10 % abonnement annuel - Nota: maandabonnement = ~10 % jaarabonnement
* Les prix affichés sont ceux de la recharge sur la carte MOBIB, lorsque cette possibilité existe - De vermelde prijzen zijn die van het herladen van de MOBIB-pass, indien deze mogelijkheid bestaat.
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Artikel 70. Tarieven met sociale doeleinden en de compensatie ervan
Artikel 70 van het Beheerscontract voorziet dat vanaf 2015 de compensatiedotatie voor voorkeurtarieven berekend wordt volgens een
nieuwe formule. Wetende dat in 2013 de dotatie “Voorkeurtarieven” vastgelegd werd op een forfaitair bedrag van 58,5 miljoen euro, een
bedrag dat ook in 2014 en 2015 werd behouden (weliswaar geïndexeerd volgens de tariefgroei), moest die compensatiedotatie vanaf
2016 verhogen volgens een cliquetsysteem dat inschakelt vanaf 3% en gelet op een nieuw gebruikspercentage van de abonnementen,
te bepalen aan de hand van enquêtes die afgenomen moesten worden door Brussel Mobiliteit.
Het kabinet van de minister van Mobiliteit heeft evenwel de intentie kenbaar gemaakt om niet uit te gaan van artikel 70 maar gewoon de
indexeringsmethode toegepast in 2014 en 2015 verder te hanteren. Het Gewest is zijn verbintenis dus niet nagekomen wat betreft de
nieuwe berekeningsmethode van de compensatiedotatie vanaf 2016, zoals uitdrukkelijk bepaald in artikel 70.3 van het beheerscontract.
Het bedrag werd beperkt tot de waarde van 2015 omdat er sindsdien geen enkele tariefverhoging werd gepland. De dotatie bedraagt
dus K€ 60.652 voor 2018.

Artikel 71. Andere ontvangsten
Artikel 71.2 Commerciële activiteiten
Via haar B2B-afdeling ziet de MIVB erop toe de ontvangsten te optimaliseren, op basis van het Beheerscontract. Deze optimalisering
raakt diverse activiteitsdomeinen, zoals de derdebetalersregeling, de onderhandelde versterking van het vervoersaanbod in het kader
van bepaalde evenementen die in Brussel plaatsvinden of het beheer van de commerciële ruimtes in haar metrostations via Metro Store
Company.
De cel B2B, die deel uitmaakt van de afdeling Sales Marketing & Network, streeft ernaar extra inkomsten te genereren en te bestendigen
door de aantrekkelijkheid van de MIVB te verhogen, niet enkel bij de gebruikers zelf, maar ook, en steeds meer, bij bedrijven bijvoorbeeld
die de derdebatelarsabonnementen van hun personeel betalen.
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Artikel 73. Principes verbonden met de financiering van de investeringen
In 2018 bedroegen de daadwerkelijke uitgaven van de MIVB voor rekening van het Gewest K€ 11.002, tegenover K€ 9.945 het jaar
ervoor. De stijging (+10,6 %) is hoofdzakelijk te verklaren door een stijging van de uitgaven voor aanpassingen aan het bovengrondse
net. De beschikbare middelen voor dit programma blijven aanzienlijk en de inspanningen die geleverd werden, zullen aangehouden
moeten worden.
Tabel 14: Programma van de specifieke werken gerealiseerd door de MIVB voor rekening van het Gewest (in K€)
Catégories/catégorieën
Equipements et travaux aux infrastructures métro/prémétro
Uiturstingen en werken metro/premetro/infrastructure
Aménagements du réseau de surface
Inrichting van het bovengrondse net
Escalators, grilles et volets
Rolltrappen, roosters en luiken
TOTAL - TOTAAL

2015

2016

2017

2018

Variation /
variatie

2.274

2.452

3.080

3.180

100

659

2.546

1.953

2.863

910

5.498
8.430

5.328
10.326

4.911
9.945

4.959
11.002

48
1.057

Tabel 15 toont alle investeringen gedaan in 2018, goed voor een totaal van K€ 339.185. Dit bedrag stemt overeen met een
realisatiepercentage van 96 % (91 % in 2017).
In 2018 had het grootste deel van de investeringen betrekking op: de aankoop van rollend materieel voor de M7-metrostellen en de
hybride bussen; de werken aan de stelplaatsen Erasmus, MCH Haren en Marconi, en de aankoop van terreinen voor de stelplaats
Marly; de uitbreidingen van het tramnet, met in hoofdzaak Simonis (eindstation), lijn 9 en lijn 8; de uitbreidingen van het metronet
Noord-Albert; het onderhoud van de spoorweginstallaties; de nieuwe metrosignalisatie; de IT-apparatuur; de specifieke projecten zoals
het Moderniseringsprogramma voor de Metro (PMM).
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Tabel 15: Investeringen in 2018 (in K€)

INVESTISSEMENTS STIB (K€)
Achat Véhicule de service
Achat Véhicule d'exploitation

Nouveaux bâtiments

Bâtiments
Maintenance bâtiments

Grande révision Véhicules

Equipements techniques

Ateliers - Bureaux
Dépôt Bus
Dépôt Métro
Dépôt Tram
Divers
Locaux en surface
Locaux sous terrain
Micro investissement

Grande Révision Métro
Grande Révision Tram
Grande Révision Bus
Nouvelles installations

Réseau Férré

Achat Métro
Achat Tram
Achat Bus
Projets Transversaux

Renouvellement installations

Extention du réseau Métro
Extention du réseau Tram
Maintenance installations
Vicom

Equipements réseau
Equipements ventes
Equipements d'information
Equipements ateliers
Equipements informatiques
Géneralités
Projets specifiques

Assistance de gestion

Nouveaux Projets
Pulsar
Ticket to kyoto
NTBO
Billetique

TOTAL INVESTISSEMENTS

Réalités 2018

Poids relatif

2.411

0,71%

32.859

9,69%

11.826
40.209
885

3,49%
11,85%
0,26%

88.189
26.181

26,00%
7,72%

17.899

5,28%

28.693
11.696

8,46%
3,45%

2.460

0,73%

3.933
10.713
1.541

1,16%
3,16%
0,45%

103.115
4.981
2.466
2.814

30,40%
1,47%
0,73%
0,83%

10.261
20.324

3,03%
5,99%

14.969
19.797
9.874

4,41%
5,84%
2,91%

64.963
12.621

19,15%
3,72%

2.504

0,74%

1.047
1.587
38.476

0,31%
0,47%
11,34%

56.235
2.234

16,58%
0,66%

102

0,03%

6.618

1,95%

57
4.181
3.230

0,02%
1,23%
0,95%

16.421

4,84%

339.185

100,00%

Artikel 74. Principes voor financieel en boekhoudkundig beheer
Artikel 74.3 Dekkingsgraad
In 2018 bedroeg de ESR-graad 40,16 %, tegenover 41,55 % in 2017.
De dotatie voor de verbetering van het aanbod (inclusief PBM) wordt toegevoegd aan een exploitatiesubsidie, in navolging van de
werkingsdotatie en wordt dientengevolge uit de berekening van de graad gehouden. De evolutie van het cijfer, zoals blijkt uit de
onderstaande grafiek, kan worden verklaard door een sterkere stijging van de uitgaven (waaronder de afschrijvingen van de
investeringen) dan van de inkomsten van het verkeer. Het fenomeen werd nog versterkt omdat de dotatie voor de verbetering van het
aanbod de voorbije jaren sterk is gestegen, net als de investeringen.
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Grafiek 5: Evolutie van de dekkingsgraad ESR 95
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Artikel 75. Schuldbeheer
In tegenstelling tot wat in artikel 70 van voornoemd Beheerscontract was vastgelegd, werden de schulden van de MIVB niet overgenomen
door het Gewest, met effect vanaf 1 januari 2008. Bijgevolg werd de basisdotatie van de MIVB niet verminderd met het forfaitaire bedrag
dat is bepaald in artikel 65.2.
De schulden van de MIVB namen ook in 2018 verder af, om op 31 december 2018 af te klokken op K€ 55.800, een historisch laag niveau.

Grafiek 6: Evolutie van de MIVB-schuld, 2008-2018
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HOOFDSTUK X. UITVOERING, OPVOLGING, AANPASSING EN EINDE VAN HET CONTRACT
Artikel 77. Opvolgingscomité
In 2018 kwam het Opvolgingscomité van het Beheerscontract zeven keer samen, op 23 januari, 26 februari, 29 maart, 7 mei, 25 juni, 3
oktober en 18 december.
Tijdens deze vergaderingen van het opvolgingscomité werden de volgende punten besproken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redactie van het jaarverslag van het Beheerscontract 2017
Berekening bonus-malus 2017
Nieuwe initiatieven inzake kwaliteit; opvolging van de certificering van de dienstkwaliteit in 2017
Opvolging van de indicatoren uit het Beheerscontract in 2018
Thermometers en Klantenbarometer
Gebruik Noctis 2017
Inkomsten 2017
VIP-reporting
Opvolging van de vernieuwing en de beschikbaarheid van de roltrappen en liften
Energiebesparingen en ISO 14001-certificering: stand van zaken 2017
DRIVE: stand van zaken 2017
Status van het CoVo-project
Berekening van het gebruik via gecorrigeerde MoBIB-valideringen
Eerste resultaten van het TEMPORIS-project (snelheid klanten met of zonder halte)
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