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1 CONTEXT / INLEIDING / ALGEMENE BEPALINGEN 

 
De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is een publiekrechtelijke entiteit, 

verbonden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een Contract van Openbare Dienst dat om de 5 

jaar de respectievelijke verbintenissen en plichten van beide partijen vastlegt. Het nieuwe contract werd 

in 2019 ondertekend en dekt de periode 2019-2023. 

De maatschappij wordt beheerd en geleid door de Raad van Bestuur, het Beheerscomité en de Bestuurder 

- Directeur-generaal. 

De MIVB wordt door het Gewest aangewezen als interne operator belast met de exploitatie van de 

openbaar vervoersdienst voor personen, en dit hoofdzakelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 

opdrachten van de MIVB zijn georganiseerd rond drie vakgebieden; de planning, de exploitatie en de 

ontwikkeling (ontwerp, realisatie en onderhoud) van de openbaar vervoerinfrastructuur en -systemen.  

Tijdens het eerste semester van elk jaar stelt het Opvolgingscomité (de MIVB samen met Brussel 

Mobiliteit) een jaarlijks opvolgingsverslag op van het Contract van Openbare Dienst. Aan de hand van dit 

verslag maakt het Gewest openbaar hoe de openbare dienstverplichtingen, die onder zijn bevoegdheid 

vallen, worden uitgevoerd. Dit verslag omvat een systematische evaluatie van de verbintenissen en 

doelstellingen van de Partijen vastgelegd in onderhavig contract. Het jaarlijks opvolgingsverslag van het 

contract wordt overgemaakt aan de beheersorganen van de MIVB en aan de Regering. 

Dit jaarlijks verslag 2019 geeft bijgevolg de stand van zaken weer van de verbintenissen van de MIVB en 

het Gewest, zoals ze zijn vastgelegd in het Contract van Openbare Dienst 2019-2023, alsook van de 

verwezenlijkingen en prestaties in de loop van 2019. Ter wille van de leesbaarheid zal dit verslag het 

verloop van het Contract van Openbare Dienst volgen en zal bijgevolg worden gestructureerd rond de 

verschillende pijlers, meer bepaald de drie vakgebieden van de MIVB (planning, exploitatie en 

investeringen om de ontwikkeling en het onderhoud van de infrastructuur te verzekeren), maar ook op 

zijn rol als sociaal verantwoordelijke stedelijke partij en op de financieringsmodaliteiten van de 

activiteiten.  

De evolutie van de verbintenissen, lopende projecten en resultaats- en prestatie-indicatoren, alsook van 

de kosten, de productie-indicatoren en de verschillende dotaties wordt op regelmatige basis opgevolgd 

tijdens de Opvolgingscomités van het Contract van Openbare Dienst. Ter informatie, de onderwerpen die 

in de loop van 2019 werden besproken tijdens de vergaderingen van het Opvolgingscomité worden 

opgesomd op het einde van het verslag.  

Hieronder volgt de tabel van bijlage I van het Contract van Openbare Dienst die een indicatieve 

samenvatting geeft van de verbintenissen met een bijhorende termijn alsook de tabel met de 

opvolgingsindicatoren volgens bijlage II van het Contract van Openbare Dienst. 

 

1.1 Samenvatting van de uitvoeringstermijnen van de verbintenissen (Bijlage I) 
 

Voor alle verbintenissen waarvan de termijn verliep in 2019 werd onderstaande tabel aangevuld met een 

kolom die de status aangeeft, alsook met de pagina van het verslag waarin de verbintenis meer in detail 

wordt behandeld. 
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Voor de verbintenissen met een termijn die langer loopt dan 2020, wordt in de tabel natuurlijk nog geen 

vooruitgang weergegeven. Die verbintenissen zullen beschreven worden in de loop van de 

implementatiejaren. 

Artikel Vastlegging Partijen Termijn 

Status + 
paginanr. 

OC : Opvolgings-
comité  

Artikel 17.2 
Voorstelling van het jaarlijks programma voor de 
uitbreiding van het aanbod 

MIVB 
Jaarlijks tegen 

31 mei 
uitgevoerd - cf. 

pagina 12 

Artikel 18 
Specifiek richtplan betreffende de alternatieven voor de 
personenwagen in de rustige periodes en plaatsen. 

BM MIVB 2 jaar   

Artikel 19.2 
Voltooiing van de uitvoering van het project om in de 
snelheid van de voertuigen tussen twee haltes de op- 
en afstaptijd te onderscheiden 

MIVB 6 maanden 
uitgevoerd - cf. 

pagina 15 

Artikel 20 
Tenuitvoerlegging van een nieuwe methodologie voor 
het tellen van de ritten, met name op basis van de 
MOBIB-validaties 

MIVB 
Inwerkingtredi

ng van het 
contract 

uitgevoerd - cf. 
pagina 17 

Artikel 20 
Productie van betrouwbare metingen via de nieuwe 
methodologie voor het tellen van de ritten, met name 
op basis van de MOBIB-validaties 

MIVB 01-01-19 
uitgevoerd - cf. 

pagina 17 

Artikel 20 
Bijstelling van de coëfficiënten die alle vervoerbewijzen 
ondersteunen 

MIVB  30-06-19 
uitgevoerd - cf. 

pagina 17 

Artikel 20 Uitwerking van een doelgerichte marketingstrategie MIVB 2020   

Artikel 24.2 Tevredenheidsbarometer van de klanten BM Jaarlijks 
uitgevoerd - cf. 

pagina 22 

Artikel 24.3 
Certificatie van de kwaliteit van het net en/of per 
vervoerwijze 

MIVB 30-juni-19 
uitgevoerd - cf. 

pagina 24 

Artikel 24.5 Akkoordprotocol inzake schoonmaak 
Regering 

(BM.MIVB.ANB) 
6 maanden  

meer dan één 
jaar geleden 
overgemaakt 

aan Net Brussel 
(ANB), maar 

nog niet 
ondertekend 
door ANB - cf. 

pagina 25 

Artikel 26 
Geheel van de stations die zijn uitgerust met 
geactiveerde toegangscontrolepoortjes 

BM 
MIVB 

Einde van het 
contract 

  

Artikel 29 Overeenkomst inzake verkeersveiligheid BM MIVB 6 maanden 
uitgevoerd - cf. 

pagina 28 

Artikel 30.1 
Label ecodynamische onderneming voor de site Atrium 
en voor een industriële site 

MIVB 2020   

Artikel 30.2 Opmaak van de koolstofbalans  MIVB Januari 19 
om de 3 jaar: in 
2020 en niet in 

2019 

Artikel 30.2 Bijwerking van de koolstofbalans MIVB Om de 3 jaar   

Artikels 
38.1 en 

40.2 
Bijwerking van het Meerjareninvesteringsplan 

Gewest 
MIVB 

Halfjaarlijks 

uitgevoerd in 
september 
2019 - cf. 
pagina 38 

Artikel 41 
Planning van de investeringen op middellange/lange 
termijn 

BM MIVB 2 jaar   

Artikel 42.1 
Overmaken van het bijgewerkte programma voor de 
vernieuwing van de vaste installaties van het net 

MIVB 
Jaarlijks vóór 

31 maart 
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Artikel Vastlegging Partijen Termijn 

Status + 
paginanr. 

OC : Opvolgings-
comité 

Artikel 42.1 
Overmaken van het bijgewerkte tienjarige programma 
voor de vernieuwing van de sporen 

MIVB 
Jaarlijks vóór 

31 maart 

uitgevoerd - 
voorgesteld in 

Strategisch 
comité in juni 

2019 

Artikel 42.2 
Programma voor de installatie van liften en de 
vervanging van roltrappen  

Gewest 
MIVB 

6 maanden 

uitgevoerd - 
voorgesteld in 

het OC van 
21/10/19 + cf. 

pagina 38 

Artikel 42.3 
Actualisering van de planning van het Richtplan voor de 
renovatie van de metrostations 

Gewest 1 jaar   

Artikel 44 Programma voor de verbetering van de haltes 
Gewest 
MIVB 

1 jaar   

Artikel 45 Bijwerking van het Richtplan Remises en Ateliers MIVB 1 jaar   

Artikel 47 
Analyse van de huidige beheerswijzen van de 
commerciële activiteiten van de MIVB en van de 
mogelijke pistes om ze te ontwikkelen en optimaliseren 

MIVB 2 jaar   

Artikel 52.1 Voorstel van evolutie van het Event Pass-systeem MIVB 1 jaar   

Artikel 55 Uitwerking van het ondernemingsplan MIVB 1 jaar   

Artikel 56 Programma voor de verbetering van de productiviteit MIVB 1 jaar   

Artikel 61.1 
Methodologie voor de berekening van de gemiddelde 
forfaitaire kosten 

MIVB 3 maanden 

uitgevoerd - 
voorgesteld in 

het OC van 
12/09/19 

Artikel 62.4 Voorstel van een tariefstrategie op middellange termijn MIVB 1 jaar   

Artikel 66 Vergadering van het Opvolgingscomité Gewest en MIVB 
Minimaal vier 
keer per jaar 

uitgevoerd - 9 
vergaderingen 
van het OC in 

2019 - cf. 
pagina 47 

Artikel 67.2 Productie van de resultaats- en prestatie-indicatoren Gewest en MIVB 
Volgens 

frequentie 
Bijlage 2 

uitgevoerd - 
driemaandelijk
se opvolging in 

het OC 

Artikel 67.3 Productie van mobiliteitsindicatoren  BM Jaarlijks 

uitgevoerd op 
basis van 2018 
- niet jaarlijks, 
maar bij elke 

bijwerking van 
het model 

Artikel 68.1 Jaarlijks evaluatierapport Opvolgingscomité 
Jaarlijks 
(eerste 

semester) 
uitgevoerd 

Artikel 68.2 Finale externe evaluatie Gewest 

Zes maanden 
voordat het 

contract 
afloopt 

  



7 
 

Artikel Vastlegging Partijen Termijn 

Status + 
paginanr. 

OC : Opvolgings-
comité 

Bijlage 
6.2.a)  

Nieuwe berekeningsmethode van de bonus-malus Gewest en MIVB 31-03-19 

uitgevoerd en 
goedgekeurd in 

het OC van 
19/03/19 

Bijlage 6.4 

Overleg over de interpretatie van de resultaten van de 
indicator klantsnelheid, berekend op basis van de 
gegevens afkomstig uit de nieuwe methodologie en, in 
voorkomend geval, over een aanpassing van de 
berekeningsmethode. 

BM 
MIVB 

Tweede 
semester 2019 

lopende – 
bespreking in 

het OC 

Bijlage 7 
Planning voor de uitvoering van de AVANTI-
doelstellingen tegen 2023 en vervolgens 2028 

BM 
MIVB 

1 jaar   

 

1.2 Tabel van de indicatoren (Bijlage II) 
 

Tabel van de resultaats- en prestatie-indicatoren opgevolgd in het Opvolgingscomité 

  Algemene indicatoren – 2019 MIVB 

1.1.1 Frequentatie (Historische methode) - miljoenen ritten    433.475.209  

1.1.1 Metro    165.246.285  

1.1.1 Tram    156.243.147  

1.1.1 Bus    111.819.936  

1.1.1 Speciaal vervoer       165.841  

1.1.2 Frequentatie (Methode via de MOBIB-validaties) - miljoenen ritten    427.333.970  

1.1.2 Metro    162.967.515  

1.1.2 Tram    154.088.532  

1.1.2 Bus    110.277.923  

1.2 
Modaal aandeel van het openbaar vervoer (gegevens uit het gewestelijk 
verplaatsingsmodel, referentiejaar 2018, overeenkomstig de verplaatsingen die in 
verband staan met het Gewest (intern + uitwisseling) op een gemiddelde dag) 

Auto 33 % 
passagiers 9 % 

P+R 2 % 
te voet 18 % 

fiets 3 % 
OV 35 % 

2.1 Verwezenlijkingspercentage km - Metro 98,8 % 

2.1 Verwezenlijkingspercentage km - Tram 98,7 % 

2.1 Verwezenlijkingspercentage km - Bus 98,5 % 

2.2 Kilometerproductie (gepland in de klantendiensten) - km     48.082.627  

2.2 Metro      5.893.288  

2.2 Tram     16.106.417  

2.2 Bus     26.082.922  

2.3 Geplande plaatsen-kilometer  9.021.395.326  

2.3 Metro  4.138.633.693  

2.3 Tram  2.896.040.723  

2.3 Bus  1.986.720.910  
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  Algemene indicatoren - 2019 (vervolg) MIVB 

2.4 Gemiddelde leeftijd van het buspark 6,64 jaar 

3.1 Klantentevredenheid (Barometer) 7,1/10 

3.2 Resultaat certificatie van het net Gewest/CEN 100 % 

3.3 Algemene indicator van de kwaliteit van de dienstverlening 95,3 % 

3.4 Stiptheid - Metro 96,2 % 

3.4 Stiptheid - Tram 90,2 % 

3.4 Stiptheid - Bus 85,3 % 

3.4 Regelmaat - Metro 98,7 % 

3.5.1 Toegankelijkheid - Beschikbaarheidsgraad van de roltrappen - Metro 97,11 % 

3.5.1 Toegankelijkheid - Beschikbaarheidsgraad van de roltrappen - Premetro 96,28 % 

3.5.1 Toegankelijkheid - Beschikbaarheidsgraad van de roltrappen - MIVB 96,98 % 

3.5.2 Toegankelijkheid - Beschikbaarheidsgraad van de liften - MIVB 98,62 % 

3.5.3 Toegankelijkheid - % haltes toegankelijk voor PBM meer dan 19 % 

3.6 Validatiegraad - Bovengronds 52,71 % 

3.6 
Validatiegraad - Ondergronds (met uitzondering van 4 stations die niet zijn 
uitgerust met poortjes) 

92,35 % 

4.1.1 Klantsnelheid - Bus - VICOM (km/u) 15,76 km/u 

4.1.2 Klantsnelheid - Tram - VICOM (km/u) 15,99 km/u 

4.1.3 Klantsnelheid tussen haltes - Bus - VICLI (km/u) 18,76 km/u 

4.1.3 Klantsnelheid tussen haltes - Tram - VICLI (km/u) 20,36 km/u 

5.1 Evolutie van het energieverbruik per aangeboden plaats-km (kWh/plaats-km) - 4,00 % 

5.2 Evolutie van de broeikasgasemissies per aangeboden plaats-km (2017 vs. 2010) - 8,00 % 

5.3 Verhouding bussen op diesel, hybride, elektriciteit en gas in de vloot 
Diesel 72 % 

Hybride 23 % 
Elektrisch 5 % 

  Specifieke financiële indicatoren - 2019 MIVB 

F.1 Bedrijfsresultaat (€)     -1.214.207  

F.2 Verkeersontvangsten (€)    285.787.871  

F.3 Realisatie van de investeringen 95,30 % 

F.4 Niet-verkeersontvangsten (verhuur, reclame, ...) (€)     44.074.908  

F.5 Fraudebestrijding (inning van de boetes) (€)      7.735.895  

  
Specifieke kwaliteitsindicatoren - 2019 (% reizigers dat een conforme 

dienstverlening heeft genoten) 
MIVB 

Q. Algemene indicator van de kwaliteit van de dienstverlening 95,3 % 

Q.1 Commerciële indicator van de kwaliteit van de dienstverlening 98,5 % 

Q.1.1.a 
Ontvangst en verkoop van vervoerbewijzen - Beschikbaarheid van de ingebouwde 
elementen 

98,3 % 

Q.1.1.b 
Ontvangst en verkoop van vervoerbewijzen - Beschikbaarheid van de 
mechanische apparatuur en automaten 

98,6 % 

Q.1.1.c 
Ontvangst en verkoop van vervoerbewijzen -Verkoop van het vervoerbewijs bij een 
agent 

99,2 % 

Q.1.2.a Aandacht geschonken aan de klant - Ontvangst en houding 99,7 % 
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Specifieke kwaliteitsindicatoren - 2019 (% reizigers dat een conforme 

dienstverlening heeft genoten) (vervolg) 
MIVB 

Q.1.2.b Aandacht geschonken aan de klant - Vriendelijke service 99,6 % 

Q.1.2.c 
Aandacht geschonken aan de klant - Identificatie van de agent die in contact staat 
met de reizigers 

99,8 % 

Q.1.3.a Reizigersinformatie - Informatie op de site 96,9 % 

Q.1.3.b Reizigersinformatie - Informatie in transportmodule 96,6 % 

Q.1.3.c Reizigersinformatie - Informatie in voorziene verstoorde situaties 99,1 % 

Q.1.4.a Comfort - Comfort besturing 99,4 % 

Q.1.4.b Comfort - Comfort in de rijtuigen (4 pl./m²) - Percentage van belasting 98,7 % 

Q.2 Operationele indicator van de kwaliteit van de dienstverlening 92,9 % 

 

1.3 Doelstellingen van de partijen (Artikel 4) 
 

Het Brusselse openbaar vervoer trekt steeds meer reizigers aan. In 2019 waren de bussen, trams en 

metro’s van de MIVB samen goed voor 433,5 miljoen ritten. Dit is een stijging van 4 % ten opzichte van 

2018 (hetzij bijna 16 miljoen ritten extra). 

 

Dit nieuwe record, in een tijd waarin steeds meer mensen zich bewust zijn van de klimaatproblemen, 

breit voort op een trend die al in 2018 was ingezet. In dat jaar noteerden we immers al een forse toename 

van het aantal ritten. Dit record bevestigt de gestage groei van het openbaar vervoer in Brussel. Tussen 

2009 en 2019 nam het bus-, tram- en metrovervoer met 50 % toe, wat van de MIVB de favoriete manier 

van reizen in Brussel maakt. Zoals bekend stelt de MIVB zich tot doel om minstens 450 miljoen ritten te 

verzorgen in 2023.  

De ambitie van het Gewest bestaat er overigens in om er tegen 2030 voor te zorgen dat: 

- 55 % van de woonwerkverplaatsingen worden gemaakt met het openbaar vervoer; 

- 76 % van alle verplaatsingen binnen Brussel worden gemaakt met het openbaar vervoer of met actieve 

verplaatsingswijzen. 

Er zullen metingen worden opgenomen in de toekomstige verslagen op basis van de beschikbare 

onderzoeken en brongegevens. 
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1.4 Taak van het Gewest als organiserende overheid (Artikel 5) 
 

§ … Op 19 januari 2017 legde de Regering de grondbeginselen vast voor de opstelling van het nieuw 

Gewestelijk Mobiliteitsplan (Good Move) op basis van het model van een participatieve aanpak van 

co-constructie. Uitgaande van internationale inspiratie en het overleg van een groot aantal publieke en 

private actoren doorheen het hele jaar 2017 (talrijke workshops, een forum, verschillende bilaterale 

ontmoetingen) werden eind 2017 een visie en een aantal eerste actielijnen voorgesteld. 

Het jaar 2018 werd gewijd aan de daadwerkelijke opstelling van het ontwerpplan en de realisatie van het 

milieueffectenrapport. Eind 2018 werd het ontwerpplan voorgelegd aan de verschillende stakeholders 

met het oog op een eerste lezing door de Regering. 

Het ontwerpplan werd in eerste lezing goedgekeurd door de Regering op 4 april 2019 en vervolgens 

onderworpen aan het openbaar onderzoek van 17 juni tot 17 oktober 2019. De MIVB heeft een positief 

advies uitgebracht, met voorbehoud en verbetervoorstellen, en werd betrokken bij het 

begeleidingscomité voor de aanpassing van het ontwerpplan naar aanleiding van het openbaar 

onderzoek.  

In de versie van Good Move die werd goedgekeurd door de Regering in maart 2020 zijn de meeste door 

de MIVB geformuleerde voorstellen overgenomen, met name via de versterking van het reglementaire 

luik ten voordele van de verbetering van de commerciële snelheid van het openbaar vervoer. 

 

2 PLANNING 

 

2.1 Planning van de algemene mobiliteit (Artikel 10) 
 

In 2019 waren de vertegenwoordigers van de MIVB in de Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC) de 

heren Kris Lauwers en Jean-Michel Mary (vaste leden) en mevrouw Valérie Haemers en mevrouw 

Marie-Hélène Noel (plaatsvervangende leden). In 2019 bracht de Commissie 20 adviezen uit over de 

onderstaande onderwerpen: 

1) Bestek voor een hoogperformant openbaar vervoer: uitbreidingsstudie naar het zuiden en 
opportuniteits- en haalbaarheidsstudie 

2) Toegankelijkheid van de metro: ontwerp lijn 3 gedeelte Noord en bestaande stations Albert - 
Noord 

3) De grondbekleding van de voetgangerszone De Brouckèreplein  
4) Wijziging van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van 

de openbare weg 
5) Vijfjaarlijkse erkenning van 6 verenigingen die actief zijn op het vlak van mobiliteit 
6) Ontwerpbesluit tot uitvoering van de ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare 

weg 
7) Raadpleging van de stakeholders over de ban op benzine- en dieselmotoren  
8) Ontwerp van richtplan van aanleg “Voormalige kazernes van Elsene” 
9) Ontwerp van richtplan van aanleg “Weststation” 
10) Ontwerp van richtplan van aanleg “Ninoofsepoort” 
11) Ontwerp van richtplan van aanleg “Reyers-Mediapark” 
12) Ontwerp van wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) 
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13) Planning van de aanpassingswerken aan de ring: autoverkeer, fiets, openbaar vervoer, P+R in het 
noorden van Brussel  

14) Ontwerpbesluit van de BHR tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van 
een stedenbouwkundige vergunning, van het volgens het BWRO vereiste advies van de besturen 
of instanties, van de speciale regels van openbaarmaking of de tussenkomst van een architect. 

15) Voorontwerpen van besluiten van de BHR tot bepaling van de procedure voor de aanvraag van 
toelating met het oog op de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut 
inzake het metro- en premetronetwerk en tot bepaling van de vergoedingsprocedure ingevolge 
de vestiging van de erfdienstbaarheid. 

16) Advies over het gebrek aan overleg over de metro Noord met de Gewestelijke 
Mobiliteitscommissie 

17) Richtplan van aanleg “Wet” 
18) Richtplan van aanleg “Josaphat” 
19) Richtplan van aanleg “Heyvaert” 
20) Richtplan van aanleg “Hermann-Debroux” 

 
Naast haar adviserende bevoegdheid vonden er in 2019 presentaties en debatten plaats rond de 

volgende thema’s: 

• De campagne “Bike for Brussels”: eerste resultaten 

• Oslo meets CRM [GMC] (publiek initiatief van standaardisering van de uitwisseling van 
mobiliteitsgegevens tussen actoren) 

 

Ten slotte moet erop gewezen worden dat de GMC sinds begin 2017 het ontwerp van het Gewestelijk 

Mobiliteitsplan Good Move begeleidt. In 2019 werd de vooruitgang van het project regelmatig 

voorgesteld en besproken in de Commissie:  

• Good Move: informatie over het verdere verloop van het proces 

• Het FietsGEN: stand van zaken met het oog op de voorbereiding van het advies over Good Move 

• Analyse van Good Move aan de hand van de gewestelijke beleidsverklaring 

• De voorwaarden om de implementatie van Good Move goed te laten verlopen (governance, 
middelen, monitoring) 

• Mobility as a Service 

• Dynamisch verkeersbeheer 

• Samenwerking met de gemeenten voor de verwezenlijking van autoluwe buurten 

• Good choice: begeleiden van de mobiliteitsvraag 

• Voor een duurzaam goederenvervoer in Brussel 

• Stad 30, stand van zaken 

• De ontwikkeling en inrichting van de mobiliteitsnetwerken (PAVE, OPSN, boulevards)  
 

Eveneens dient te worden opgemerkt dat de ontwikkelingen van het structurerend netwerk van het 
openbaar vervoer (OPSN), afkomstig uit de studies geleid door de MIVB en Brussel Mobiliteit, werden 
opgenomen in de acties van het ontwerp van het Gewestelijk Mobiliteitsplan. 

 

2.2 Strategisch comité (Artikel 12)      
 

In 2019 kwam het Strategisch comité driemaal bijeen op 15 maart, 28 juni en 29 oktober. De volgende 

onderwerpen werden besproken:  
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Good Move, de autonome voertuigen, MaaS, Meiser (richtplan voor Beliris), Beeldkwaliteitsplan voor het 

kanaalgebied (BKP), het Avanti-programma, feedback van de Werkgroep Studies, de 

programmeermethodologie voor de projecten van het OPSN die in verband staan met de goedkeuring 

van het PPI als bijlage bij het Contract van Openbare Dienst, het plan ter verbetering van het aanbod 

(PVA), het tienjarige spoorplan, het tramproject naar NOH, het tramproject Mediapark, het tramproject 

T&T, de impact van de implementatie van Stad 30 voor de MIVB, het advies BM/MIVB betreffende het 

ontwerp-aanbod De Lijn voor de Vervoerregio Vlaamse Rand, de mogelijke vertramming van de bussen 

49 en 95 en het richtplan hyperdaluren. 

Naar aanleiding van de verandering van legislatuur en de respectieve prioriteiten van elke entiteit werden 

de strategische comités, die waren voorzien voor eind 2019, geannuleerd. Het toezichthoudend kabinet 

heeft verzocht om de werking ervan te evalueren en eventuele aanpassingen van de 

werkingsmodaliteiten voor te stellen.  

 

3 EXPLOITATIE 
 

3.1 Vervoeraanbod 
 

3.1.1 Procedure voor de aanpassing van het aanbod tijdens de duur van het contract (Art. 17) 
 

Verbintenis Artikel 17.2: “Voorstelling van het jaarlijks programma voor de uitbreiding van het aanbod, 

jaarlijks op 31 mei” 

Elk jaar uiterlijk op 31 mei legt de MIVB, na overleg met Brussel Mobiliteit, aan het Strategisch comité en 

de voogdijminister een jaarlijks programma voor de uitbreiding van het aanbod op het net voor in het 

komende kalenderjaar. Het PVA 2020 werd voorgelegd aan het Strategisch comité in juni 2019. 

De voornaamste uitbreidingsprojecten van het initiële PVA 2020 zijn: 

- Richtplan Bus in 2020: 

- Creatie van 3 nieuwe lijnen (52, 68, 74) 

- Herstructurering van ongeveer 10 lijnen 

- Betrouwbaarheid van de rijtijd (ongeveer 14 lijnen) 

- Uitbreiding van de frequenties tijdens de spitsuren op 4 lijnen, waaronder lijn 71 

- Tram: Opstart van de werf Albert 

- Metro – PMM: 

- Uitbreiding van de frequenties L2/L6 

- Voortzetting van de betrouwbaarheid van de exploitatie van L1/L5 (+ 1 trein op de lijn) 

Vervolgens moest het PVA worden aangepast om rekening te houden met: 

- Begrotingsbeperkingen (10/2019): opheffing van de niet-dimensionerende maatregelen 

- Uitstel van verschillende PDB-maatregelen (2019 => 2020 en 2020 => 2021) omwille van de 

gewestelijke beleidsverklaring (anticiperen van Stad 30) en de vertraging in de uitbouw van 

bepaalde infrastructuur 

- Vertragingen in de levering van het rollend materieel (M7, TNG, Iveco bussen) 

- Uitbreiding van de uitstellen op vlak van PDB-maatregelen en de levering van rollend materieel 

ten gevolge van de Covid-19 crisis 
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3.1.2 Uitbreiding van het aanbod in 2019 (Artikel 18) 
 

In 2019 legden de voertuigen van de MIVB samen zowat 48,3 miljoen kilometer af1, wat ruim 1,6 miljoen 

kilometer meer is dan het jaar voordien.  

De metro is goed voor 5,8 miljoen kilometer als gevolg van het grotere aanbod tijdens de daluren (in de 

zomer en op zaterdag). De bussen legden in de loop van het jaar 25,6 miljoen kilometer af. Dit is een 

stijging ten opzichte van het jaar voordien. Die stijging kwam er voornamelijk door de uitrol van het 

Richtplan bus. De trams zijn samen goed voor 15,9 miljoen kilometer op de teller. De twee nieuwe 

tramlijnen 8 en 9 hebben er intussen een volledig jaar op zitten. 

Het Richtplan bus herschikt over bijna twee derde van de buslijnen van de MIVB. Het doel van deze 
grondige herziening van het busnet, de meest ingrijpende in 30 jaar, is om het aantal beschikbare 
plaatsen-kilometers met 30 % op te voeren. Naast de aankoop van nieuwe voertuigen voorziet het plan 
in de aanleg van nieuwe verbindingen en een betere dekking van weinig of slecht bediende wijken.  
In 2019 zijn er verschillende uitvoeringsfasen van het plan, te beginnen met de ingebruikname van de 

nieuwe lijn 37 begin mei, die het station Albert met het station van Linkebeek verbindt. Dit is de tweede 

van zes nieuwe lijnen die in de pijplijn zitten, na de indienstname van lijn 33 in 2018. Deze 10 km lange 

lijn 37 heeft 23 stopplaatsen en legt een nieuwe verbinding tussen het zuiden van de gemeente Ukkel, 

het centrum en het premetrostation Albert in Vorst. De lijn loopt langs belangrijke centra zoals het Sint-

Jobplein, het Heldenplein en enkele grote scholen. Op de lijn worden deels standaard elektrische en deels 

hybride bussen ingezet. 

In de aanloop naar het nieuwe schooljaar werden op zaterdag 31 vijf buslijnen in het noordoosten van de 

stad gewijzigd, waarbij de routes van lijnen 21, 45, 64, 65 en 80 werden aangepast. Bovendien werd lijn 

12 versterkt en lijn 46 verlengd.  

Begin november werden nog zeven buslijnen (13, 14, 20, 49, 53, 83/84 en 88) in het noordwesten van de 

stad bijgestuurd. Het Richtplan bus wordt in 2020 verder uitgevoerd en loopt nog tot 2022.  

Los van de uitvoering van het Richtplan bus werden ook wijzigingen aangebracht op lijnen 48 en 86, die 

opnieuw de route volgen van vóór de invoering van de voetgangerszone in het stadscentrum. 

Deze kilometerstijging kwam er ook dankzij het feit dat het bus- en tramaanbod in de loop van het jaar 

meermaals werd uitgebreid. 

Op 11 maart versterkte de MIVB haar aanbod tijdens de daluren, zowel in de week als tijdens het 

weekend, om nog beter tegemoet te komen aan de noden van reizigers. Ze sleutelde de dienstregelingen 

en frequenties bij op 7 tramlijnen (lijnen 3, 4, 39, 44, 55, 81 en 82) en 17 buslijnen (lijnen 20, 29, 34, 38, 

47, 48, 49, 50, 54, 59, 60, 61, 63, 71, 78, 89 en 95). Reizigers kunnen voortaan rekenen op een betere 

frequentie bij het begin en op het einde van de dag en ook tijdens het weekend. 

In 2019 waren de bussen, trams en metro’s samen goed voor 9,1 miljard plaatsen-kilometers2 (bijna 

3,5 % meer dan in 2018) dankzij netuitbreidingen en de ingebruikname van nieuwe voertuigen. In 10 jaar 

                                                           
1 Werkelijke kilometerproductie in reizigersdienst (km-transporten) - Metro, Tram, Bus en Taxibus. 
2 De reizigerscapaciteit van de MIVB-voertuigen wordt uitgedrukt in plaatsen-kilometers. De plaatsen-kilometers 

stemmen overeen met het aantal beschikbare plaatsen in bussen, trams en metro’s samen, vermenigvuldigd met 

het aantal afgelegde kilometers. In de transportwereld wordt die maatstaf vaak gebruikt. Het is een indicator die 

niet alleen rekening houdt met het aantal beschikbare plaatsen, maar ook met de frequentie van de voertuigen.  
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tijd nam de capaciteit van het net in plaatsen-kilometers met 35,6 % toe. Eind 2019 telde de MIVB 66 

metrostellen, 397 trams en 800 bussen (zie details in het hoofdstuk over de investeringen). 

De capaciteit van de tram nam toe als gevolg van enkele gerichte frequentieverbeteringen en, wat nog 

belangrijker is, de exploitatie van de twee nieuwe lijnen 8 en 9 over een heel jaar. De bussector is in 2019 

de grootste stijger met de uitvoering van het Richtplan bus. Die stijging was vooral voelbaar vanaf 

september, met de introductie van gelede bussen, die meer capaciteit bieden.  

 

 

3.1.3 Verbetering van de prestaties van het bovengrondse openbaarvervoernet (Artikel 19) 

 
In 2019 bundelden de MIVB en het Gewest hun krachten om het openbaar vervoer nog vlotter te laten 

rijden. De coördinator van de Task Force AVANTI brengt elk jaar een gedetailleerd jaarverslag uit over de 

toestand van het Net, de verbetering van de prestaties van het bovengronds openbaarvervoernet alsook 

van de uitgevoerde werken, de lopende projecten en de verschillende geïmplementeerde maatregelen. 

Naast de verdere uitvoering van het installatieprogramma voor verkeerslichtenbeïnvloeding door Brussel 

Mobiliteit (296 uitgeruste kruispunten op 31/12/2019), werden ook heel wat nieuwe busbanen 

aangelegd.  

In het stadscentrum werden over de hele as Anderlecht-Van Artevelde-Laken, via de Vijfhoek, 

inrichtingswerken uitgevoerd. En in de Stormstraat en de Wolvengracht werd opnieuw een busstrook 

aangelegd tot aan het De Brouckèreplein. De gedeeltelijke ingebruikname van een gloednieuwe eigen 

baan voor bus 71 in de Regentlaan en de inrichting van de Elsensesteenweg als gedeeltelijke 

voetgangerszone maken het plaatje compleet. 

Met betrekking tot meer bepaald het respect van eigen beddingen werd in 2019 door het Gewest een 

totale subsidie van 128.647,42 € (hetzij 65.931,04 € minder dan in 2018) toegekend aan de twaalf 

vrijwillige Brusselse gemeenten om het toezicht door politieagenten op 35 kruispunten (5 minder dan in 

2018) te verzekeren tijdens de spitsuren, en op 27,622 km gewestwegen (17,13 km minder dan in 2018) 

die als knelpunten worden beschouwd voor de verkeersdoorstroming. Deze twaalf gemeenten zijn: 

Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Etterbeek, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, 

Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Noode en Ukkel. 
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De belangrijkste doelstellingen van deze mobiliteitscontracten zijn: 

- de doorgang van openbaar vervoer en taxi’s bevorderen; 

- toezien op de veiligheid van alle gebruikers van het voorrangskruispunt, in het bijzonder van de 

voetgangers en fietsers; 

- erop toezien dat de haltes van de openbaarvervoerlijnen en de parkeerzones voor taxi’s zijn 

vrijgemaakt; 

- erop toezien dat noch het verkeer van het openbaar vervoer noch de doorgang van het autoverkeer 

noch de doorgangen voor voetgangers en fietsers worden belemmerd door de parking; 

- toezien op de naleving van de Wegcode door alle gebruikers van het kruispunt of de voorrangsweg; 

- dubbel parkeren beboeten en indien nodig overgaan tot de verwijdering van de voertuigen;  

- toezien op het vrijmaken van de voorrangskruispunten. 

 

3.1.4 Verfijning van de berekening van de klantsnelheid (Artikel 19.2) 
 

Verbintenis Artikel 19.2: “Voltooiing van de uitvoering van het project om in de snelheid van de voertuigen 

tussen twee haltes de op- en afstaptijd te onderscheiden” 

Vanaf 2018 werd bij de MIVB een nieuwe tool geïmplementeerd die nauwkeuriger en betrouwbaarder is, 

Temporis genaamd. De omschakeling naar deze nieuwe tool voor de berekening van de snelheid is 

ingegaan op 1 januari 2019, wat voor de tram leidde tot een lichte breuk in de historische reeks (daling 

van de snelheid met 0.4 km/u)3.  

De tool maakt het bovendien mogelijk om de snelheid te berekenen, waarbij al dan niet rekening 

gehouden wordt met de tijd doorgebracht aan de haltes en zodoende onderscheid kan worden gemaakt 

tussen het tijdverlies als gevolg van de toegenomen frequentatie van het vervoer (op- en afstaptijd) en 

het tijdverlies verbonden aan de lagere snelheid en regelmaat van de rijtuigen tussen twee haltes.  

Resultaten: 

Voor de jaren 2018 en 2019 zijn de resultaten geleverd op grond van de oude en de nieuwe 

berekeningstool om vergelijkingen mogelijk te maken. Vanaf 2020 zullen enkel de via Temporis berekende 

statistieken worden benut. 

Onderstaande tabellen en grafieken tonen de uiteenlopende ontwikkelingen van de snelheid4 van de bus- 

en trammodi: 

• de snelheid van de busmodus is licht gedaald tussen 2018 en 2019:  
o De commerciële snelheid, met inbegrip van de tijd doorgebracht aan de haltes, is gedaald 

van 15,81 km/u naar 15,76 km/u (-0,3 %); 
o De klantsnelheid, met uitsluiting van de tijd doorgebracht aan de haltes (waarbij enkel 

rekening gehouden wordt met de rijtijden) is gedaald van 18,8 km/u naar 
18,76 km/u (-0,2 %). 

• de snelheid van de trammodus nam toe tussen 2018 en 2019:  
o De commerciële snelheid, met inbegrip van de tijd doorgebracht aan de haltes, is 

gestegen van 15,79 km/u naar 15,99 km/u (+1,3 %); 

                                                           
3 De tool Temporis filtert enkel onbetrouwbare gegevens, terwijl de historische tool de metingen filterde die 

overeenkwamen met een snelheid > 50 km/u en de 10 % hoogste en 10 % laagste waargenomen snelheden. 
4 In de commerciële snelheid wordt de tijd die aan de haltes wordt doorgebracht, inbegrepen. De tijd doorgebracht 
aan de haltes wordt niet opgenomen in de klantsnelheid. 
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o De klantsnelheid, met uitzondering van de tijd doorgebracht aan de haltes (waarbij enkel 
rekening gehouden wordt met de rijtijden) is gestegen van 20,17 km/u naar 
20,36 km/u (+1 %); 

o Een deel van die toename heeft vermoedelijk te maken met de uitbreidingen van 
tramlijnen 9 en 8, die performant zijn wat de snelheid betreft en die in 2018 slechts 
enkele maanden gereden hebben, terwijl ze in 2019 het hele jaar door reden. 

 

Voor de jaren 2018 en 2019 zijn de gegevens geleverd op grond van de oude en de nieuwe 

berekeningsmethode om vergelijkingen mogelijk te maken. Vanaf 2020 zullen enkel de via Temporis 

berekende statistieken worden benut. 
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3.1.5 Kennis en beheersing van de reizigersstromen (Artikel 20) 

 
Verbintenis Artikel 20: “Tenuitvoerlegging van een nieuwe methodologie voor het tellen van de ritten, 

met name op basis van de MOBIB-validaties” 

Verbintenis Artikel 20: “Productie van betrouwbare metingen via de nieuwe methodologie voor het 

tellen van de ritten, met name op basis van de MOBIB-validaties” 

Verbintenis Artikel 20: “Bijstelling van de coëfficiënten die alle vervoerbewijzen ondersteunen” 

 

In 2019 werd een nieuwe methodologie voor het tellen van de ritten uitgestippeld, met name op basis 

van de MOBIB-validaties, die betrouwbare metingen opleverde vanaf januari 2019. Deze methodologie 

werd gevalideerd en voorgelegd aan het Opvolgingscomité begin 2020.  

Het uitgangspunt voor de raming van de frequentatie-indicator op basis van de validaties bestond erin 

hetzelfde begrip te behouden als in de historische berekening, met name de meting van het aantal 

globale verplaatsingen van personen op het MIVB-netwerk. 

Hiertoe is de berekeningsmethode gebaseerd op het verrekenen van de “eerste validaties” (de validaties 

uitgevoerd door de reiziger tijdens het overstappen worden dus niet opgenomen in de berekening). 

Gezien de validaties slechts een deel van de frequentatie uitmaken vanwege het feit dat gemiddeld 

6 personen op 10 hun vervoerbewijs valideren, zijn de MOBIB-validaties geëxtrapoleerd naar “eerste 

opstappen” op basis van de validatiegraad5. 

Hierbij komen nog de ritten tijdens evenementen zonder validatie (zoals autoloze dagen bijvoorbeeld) 

alsook ritten gerelateerd aan speciaal vervoer. 

Tegelijkertijd heeft de MIVB de coëfficiënten bijgewerkt waarop het gemiddelde gebruik van alle 

vervoerbewijzen die moeten worden benut in de referentiemethode worden geijkt, en dit niet langer op 

basis van gesprekken, maar door per type vervoerbewijs het aantal eerste opstappen te vergelijken met 

het aantal verkochte abonnementen uitgedrukt in “geldigheidsdagen” per jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 De validatiegraad is berekend op basis van de verhouding tussen het aantal geregistreerde validaties en het aantal 

verrekende opstappen. Deze opstappen worden door CoVo berekend voor het uitgeruste rollend materieel, maar 
handmatig geteld voor de niet-uitgeruste reeksen (onder andere PCC, T2000). 
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De bekomen coëfficiënten werden voorgelegd aan en goedgekeurd door het Opvolgingscomité begin 

2020 en worden hieronder weergegeven. 

 

De officieel bekendgemaakte resultaten van de berekening van de frequentatie-indicator worden 

berekend aan de hand van de referentiemethode en de historische coëfficiënten. De volgens de 

verschillende methodes bekomen resultaten voor 2018 en 2019 worden weergegeven in onderstaande 

tabel: 

 

De vergelijking maakt het mogelijk vast te stellen dat: 

volgens de methode de berekende waarde 1,5 tot 2 % lager ligt dan die berekend volgens de vroegere 

methode;  

de evolutie van de frequentatie tussen 2018 en 2019 van dezelfde orde van grootte is, ongeacht de 

methode, en iets hoger ligt dan die van de historische methode; 

de berekende waarden volgens de twee nieuwe methodes heel dicht bij elkaar liggen. 

 

In 2019 werden de bovengrondse rijtuigen verder uitgerust met systemen voor de automatische telling 

van reizigers (CoVo), waarbij de uitrustingsgraad steeg van 27 % naar 42 %.  

Tegelijkertijd werd voor het ondergrondse net de check-out geactiveerd in 87 % van de stations.  

Nombre de 

voyages 

supposés Coefficients 

(base mensuelle) historiques

Abonnement STIB mensuel 67 55

Abonnement MTB mensuel 60 55

Abonnement STIB annuel 41 51

Abonnement MTB annuel 38 51

Abonnement SNCB+ 23 55

Abonnement Région 27 51

Abonnement scolaire 52 50

Abonnement BIM mensuel 47 42

Abonnement BIM annuel 42 42

Abonnement S (RIS) 37 44

6-12 ans Bruxellois 10 13

6-12 ans non-Bruxellois 4 4

65 ans et + Gratuit 20 Bxl : 17

65 ans et + Payant 22 Hors Bxl : 3

Type de titre Nom du titre de transport

Abonnements classiques

Abonnements à tarifs préférentiels

Voyages Voyages

2018 2019

avec Event avec Event

Méthode de référence avec les coefficients historiques 417,6 433,5 3,80%

Méthode de référence avec les nouveaux coefficients 409,1 426,2 2,10% 4,20%

Nouvelle méthode basée sur la comptabilisation des validations  409,9 427,5 2,40% 4,30%

Indicateur de fréquentation (millions de voyages)

Ecart par 

rapport à la 

valeur 2018 

officielle

Ecart par 

rapport à 

2018 calculé 

selon la même 

méthode
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De uitgevoerde analyses maakten het mogelijk om de bezettingscijfers van 11 van de 18 lijnen (hetzij 61 % 

van het tramnet) en van 22 van de 50 buslijnen (hetzij 44 % van het busnet) te realiseren, waardoor de 

kennis van het reizigersverkeer op het net aanzienlijk is verbeterd. 

Daarnaast heeft de vrijwel volledige sluiting van het ondergrondse net door middel van de check-in / 

check-out toegelaten om een matrix op te stellen van de combinatie oorsprong-bestemming van de 

verplaatsingen op het metronet. 

Tot slot worden de validatiegraden vanaf 2019 berekend op basis van de gegevens van de automatische 

telling, waardoor de raming veel solider en kwalitatiever is. Voor 2019 vertegenwoordigde de gebruikte 

steekproef van gegevens immers een volume dat 24 keer groter is dan de steekproef van handmatige 

metingen die werd benut in de voorgaande jaren, en deze gegevens werden ingezameld op een diversiteit 

aan lijnen die 4 keer groter is dan voor de handmatige telcampagne.  

 

3.1.6 Vervoer on demand voor personen met een handicap (Artikel 21) 
 

Er werd een nieuwe record gevestigd betreffende de vraag naar vervoer voor PBM. In de loop van 2019 

werden 147.656 ritten uitgevoerd, hetzij een stijging met 36 % ten opzichte van 2018 (108.596 ritten). 

In 2019 werd het aanbod van TaxiBus uitgebreid naar zon- en feestdagen. Dit kadert binnen de wens om 

deze dienst verder te ontplooien als de “bus voor personen die geen toegang hebben tot de bus” en 

bijgevolg het gespecialiseerde aanbod te laten overeenstemmen met het reguliere aanbod. 

 

3.1.7 Toeristenbussen (Artikel 22)  
 

De concessie diende hernieuwd te worden in 2019. Naar aanleiding van een beroep tegen de 

gunningsbeslissing van de nieuwe concessie werd de lopende concessie tijdelijk verlengd en werd een 

nieuwe mededingingsprocedure gelanceerd die de verplichting omvat om uitsluitend gebruik te maken 

van elektrische bussen. 

 

3.1.8 Geïntegreerde mobiliteitsoplossingen en bevordering van de intermodaliteit (Art. 23) 
 

De MIVB richt diensten in die zijn verbonden aan het promoten van alternatieven voor de 

personenwagen. In dit kader verbindt de MIVB zich er met name toe om het mobiliteitsaanbod aan de 

reizigers te verbeteren door ook andere mobiliteitsdiensten te integreren die een alternatief zijn voor de 

personenwagen (met name op het vlak van ticketing, tarifering en communicatie). 

3.1.8.1 De Smart Mobility Planner 

 

De MIVB ontwikkelde samen met de 3 andere openbaarvervoersmaatschappijen (De Lijn, TEC en NMBS) 

een intermodale routeplanner, die de naam Smart Mobility Planner kreeg. Het doel van dit project was 

om alle realtime gegevens van de verschillende mobiliteitsoperatoren te integreren zodat gebruikers op 

elk moment de beste route met het openbaar vervoer en zachte mobiliteit (stappen en fietsen) kunnen 

uitstippelen. Een testfase (online testapp, toegankelijk via www.smartmobilityplanner.be, getest door 

ambassadeurs) werd in 2019 met succes afgerond. 
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3.1.8.2 MaaS of Mobility as a Service 

 

MaaS. Achter dit acroniem van “Mobility as a Service” gaat een principe schuil dat erin bestaat een 

geïntegreerde mobiliteitsdienst aan te bieden die toegang verleent tot de meest relevante 

vervoersoplossing op een bepaald moment, door gebruik te maken van het volledige aanbod - openbaar 

of privé - tegen een concurrentiële prijs. Met dit doel voor ogen werkt de MIVB samen met Brussel 

Mobiliteit aan de ontwikkeling van een geïntegreerd mobiliteitsplatform dat zowel de routeplanning als 

de boeking en betaling afhandelt. De klant zal alles kunnen beheren vanuit één enkele app op zijn 

smartphone, volgens het one-stop-shop-principe. Het ultieme doel is de klanten te stimuleren om hun 

auto zo vaak mogelijk thuis te laten en te kiezen voor alternatieve verplaatsingsmogelijkheden. 

In 2019 koos de MIVB een externe partner die het mobiele MaaS-platform en de mobiele MaaS-app zal 

ontwikkelen. Om het openbaarvervoeraanbod aan te vullen met andere vervoermiddelen selecteerde de 

MIVB enkele leveranciers (deelfietsen, deelauto’s, steps, taxi’s enz.) die mee in het platform zullen 

stappen. In 2020 zal een proefproject tot doel hebben de MaaS-app en het MaaS-platform te testen. Als 

de resultaten overtuigend zijn, zal deze krachtige tool in 2021 beschikbaar zijn voor het grote publiek.  

 

3.1.8.3 SAM-e, de elektrische zelfrijdende pendelbus 

 

Van juni tot eind september 2019 testte de MIVB volop twee zelfrijdende bussen in het Woluwepark. De 

pendelbussen kregen de naam SAM-e (Smart Autonomous Mobility electric). Dit proefterrein werd in 

samenspraak met Leefmilieu Brussel gekozen omwille van de afwezigheid van autoverkeer, de breedte 

van de asfaltwegen en de aanwezigheid van bochten, wat het parcours technisch gezien interessanter 

maakt. 

Na een eerste testfase zonder passagiers vervoerden de twee pendelbussen elke vrijdag, zaterdag en 

zondag gratis reizigers in het park. De pendelbussen reden met een maximale snelheid van 10 km/u langs 

een traject van ongeveer 1,5 km met 5 stopplaatsen. In totaal werden 5.293 passagiers vervoerd over 

1.902 afgelegde km met de hulp van 12 medewerkers van de MIVB, die de reizigers begeleidden die 

nieuwsgierig waren naar dit nieuwe reisalternatief van de MIVB. 

 

Op Allerheiligen 2019 ging een tweede test van start op het terrein van Solvay in Neder-over-Heembeek. 

Dit terrein laat toe om de pendelbus te testen in een gecontroleerde omgeving met naast voetgangers en 

fietsers ook auto’s, parkeerplaatsen en echte kruispunten. Nieuwigheidje: de pendelbussen zijn deze keer 

op aanvraag beschikbaar.  

 

Het doel van deze tests is om het gedrag van de voertuigen te bestuderen, die wellicht op een dag in de 

straten van Brussel zullen rijden. Daarnaast bekijkt de MIVB of het mogelijk is om een aanvullend 

aanbod te ontwikkelen, bijvoorbeeld om de afstand tussen een plaats en de dichtstbijzijnde bus-, tram- 

of metrohalte te overbruggen. 

 

3.1.8.4 De verkoop van JUMP-tickets via digitale partners  

 

Sinds eind september 2019 loopt er een partnerschap tussen de MIVB en de bank KBC, waardoor je een 

JUMP-ticket rechtstreeks in de KBC-app kan kopen en automatisch op je MOBIB-kaart kan laden. Een 

vernieuwing die in de lijn ligt met de wil van de MIVB en de Brusselse regering om geïntegreerde 

mobiliteitsdiensten voor te stellen aan de Brusselaars. Het JUMP-ticket bevat 10 reizen, en je kan ermee 

switchen tussen MIVB, NMBS, De Lijn en de TEC in het hele Brusselse Gewest. 
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3.1.8.5 De MIVB test contactloos betalen  

 

Om het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken, wil de MIVB haar klanten vernieuwende diensten 

aanbieden, vooral bij de aankoop van vervoerbewijzen. Daarom begon ze eind 2019 met het plaatsen van 

valideringstoestellen die speciaal bedoeld zijn voor contactloos betalen aan de toegangspoortjes in de 

metro. Met dit systeem kunnen klanten hun rit direct aan boord van de bus, tram en in de metrostations 

betalen met hun bankkaart of smartphone, uitgerust met contactloze betaaltechnologie. Zowel 

debetkaarten (Bancontact, Maestro) als kredietkaarten (Visa en MasterCard) worden aanvaard. Het 

systeem wordt in 2020 opengesteld voor het publiek.  

Het is niet de bedoeling om het MOBIB-systeem te vervangen. Het gaat om een aanvullende dienst die 

de toegang tot het openbaar vervoer gemakkelijker maakt voor toeristen, gelegenheidsreizigers of 

gehaaste reizigers die geen tijd hebben om een vervoerbewijs te kopen of vaste klanten die hun 

MOBIB-kaart vergeten zijn. 

 

3.1.8.6 De tariefintegratie  

 

Op basis van de gezamenlijke werkzaamheden van de 4 operatoren, heeft het GEN-stuurcomité aan het 

UCMM (Uitvoerend Comité van de Ministers van Mobiliteit) een concreet en gedetailleerd voorstel 

voorgelegd voor de uitbreiding van de tariefintegratie in Brussel en in de Brusselse rand na midden 2019. 

Tijdens de vergadering van het UCMM op 17 december 2019 hebben de Ministers van Mobiliteit hun 

wens bevestigd om vooruitgang te boeken op vlak van tariefintegratie en verzocht om de besprekingen 

hieromtrent met de operatoren binnen het GEN-stuurcomité snel te hervatten. 

 

3.1.8.7 De deelwagens 

 

In 2019 telde het Brusselse Gewest 237 stations gewijd aan autodelen, met gebruik van voorbehouden 

parkeerplaatsen op de openbare weg voor een totale capaciteit van 627 parkeerplaatsen. 

Cambio Brussel, een van de erkende operatoren van het regeringsbesluit, heeft de ontwikkeling 

voortgezet zowel voor wat betreft het aantal klanten als voor wat betreft het aantal beschikbare 

voertuigen. Er zijn momenteel 174 ingerichte stations in het Brusselse Gewest. In 2019 heeft Cambio 

Brussel 10433 actieve leden bereikt. 

De MIVB, die trouwens aandeelhouder is van de nv Optimobil Brussel (Cambio Brussel), blijft substantiële 

steun verlenen aan dit systeem via publiciteitscampagnes in haar voertuigen en stations. Cambio-klanten 

kunnen hun Cambio-abonnement op hun MOBIB-kaart van de MIVB laden. 

 

3.1.8.8 COLLECTO 
 

Reizigers: in 2019 vervoerden de Brusselse collectieve taxi’s 269.254 personen, wat een lichte daling is 

ten opzichte van 2018 (-3,3 %). De maandelijkse frequentatie ligt tussen 17.003 en 27.193 reizigers. 

Ritten: tussen 01/01/2019 en 31/12/2019 werden in totaal 103.489 ritten gereden. Dat is een lichte daling 

ten opzichte van het jaar 2018. Het percentage “valse ritten” (aantal klanten dat zich niet aan de halte 

aandient) bedraagt 12,1 %, goed voor 37.041 valse ritten in 2019. Het kostenplaatje van die valse ritten 
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voor de concessiehouder wordt geraamd op 389.611 €. De plaatsen waar het vaakst mensen worden 

opgehaald, liggen in Brussel (28 % van de vertrekken) en Elsene (14 % van de vertrekken).  

De groeperingsgraad (BHG) ligt dichtbij het percentage van 2,59 in 2018.  

Subsidie/tarief: het totale bedrag van de subsidie die in 2019 werd overgemaakt door het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aan TRB nv, beheerder van de concessie “Collecto”, wordt geraamd op 

1.700.983,46 €. 

Het tarief voor de klant is verschillend naargelang hij al dan niet in het bezit is van een MOBIB-kaart. 

Houders van een MOBIB-kaart betalen 5 €/rit, anderen 6 €/rit. Het aantal ritten aan 6 € is verwaarloosbaar 

geworden ten opzichte van het aantal ritten aan 5 €. De gebruikers van de dienst Collecto zijn 

voornamelijk MOBIB-klanten.  

Rekening houdend met de 269.254 klanten die tijdens het jaar 2019 werden vervoerd, wordt een 

gemiddelde subsidie van 6,32 € per reiziger gehaald.  

De MIVB stelt ongeveer 200 zorgvuldig gekozen haltes ter beschikking van de dienst Collecto met 

specifieke bewegwijzering. 

 

3.2 Kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid en milieubeleid 
 

3.2.1 Kwaliteit van de dienstverlening (Artikel 24) 
 

3.2.1.1 Tevredenheidsbarometer van de klanten  

 

Verbintenis Artikel 24.2: “Tevredenheidsbarometer van de klanten” 

 

In 2019 scoorde de MIVB op de tevredenheidsbarometer, die jaarlijks op vraag van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest wordt opgesteld door het onafhankelijk onderzoeksbureau IPSOS, globaal 7,1/10. 

75 % van de ondervraagden geeft de MIVB een score van 7 of meer voor de algemene kwaliteit van haar 

dienstverlening. Dit is een stijging van de tevredenheid met 2 % ten opzichte van 2018. Klanten die kiezen 

voor de MIVB doen dat steeds bewuster: 58 % van de reizigers (+2 % ten opzichte van 2018) geven aan 

dat ze zich met de MIVB verplaatsen omdat dit een aantal interessante voordelen oplevert. 

Milieuoverwegingen spelen hierbij nog altijd een voorname rol, maar ook persoonlijke en praktische 

voordelen geven mee de doorslag, zoals het vermijden van parkeerproblemen, snelheid en de voordelige 

prijs.  



23 
 

 

De tevredenheid over de busdiensten gaat in stijgende lijn. De gebruikers geven deze vervoerswijze een 

score van 6,5/10 (6,4 in 2018). Die hogere score is het gevolg van de investeringen in nieuwe voertuigen 

en de inspanningen van het personeel op het gebied van onderhoud en netheid. Ook de ingebruikname 

van twee nieuwe tramlijnen (8 en 9) heeft een positieve impact op de tevredenheid over de tramdiensten 

(7,1/10 tegenover 7 in 2018). De metro blijft het slachtoffer van zijn eigen succes: de tevredenheid over 

het reiscomfort daalt, vooral tijdens de spitsuren (6,5 tegenover 6,6 in 2018). Gelukkig worden eind 2020 

nieuwe metrotreinen verwacht, waardoor de capaciteit van het ondergrondse netwerk de komende jaren 

zal toenemen. Hoewel 80 % van de ondervraagden zich geen zorgen maakt om hun veiligheid, blijft het 

veiligheidsgevoel ‘s avonds in de metro en in de stations een werkpunt. 
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3.2.1.2 Certificatie van de kwaliteit van het net (Artikel 24.3)  

 

Verbintenis Artikel 24.3: “Certificatie van de kwaliteit van het net en/of per vervoerwijze”  

In 2019 behaalde de MIVB voor het 6de jaar op rij het NF Service-certificaat van het onafhankelijke Franse 

instituut AFNOR Certification voor de kwaliteit van haar dienstverlening. De certificatie heeft betrekking 

op de 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 50 buslijnen en de 12 verkooppunten BOOTIK en KIOSK, de Customer 

Services en de dienst Controle van de vervoerbewijzen. 

Het behalen van deze certificatie is het resultaat van objectieve metingen van de kwaliteit van de 

dienstverlening aan de reizigers, of het nu gaat om stiptheid, netheid, houding van het personeel of 

informatie aan de reizigers. Sinds mei 2019 kreeg de MIVB, na een update van de Europese norm 

EN13816, één enkele NF Service (of CEN) netcertificatie voor alle diensten die aan de reizigers worden 

aangeboden. 

Ieder jaar komt een driedelig comité met vertegenwoordigers van de MIVB, het Gewest en de klanten 

bijeen om te bekijken op welke punten de dienstverlening verder kan worden verbeterd. Het merendeel 

van de metingen gebeurt door “mystery clients”. Andere worden automatisch berekend door software 

eigen aan de MIVB. Het certificaat is drie jaar geldig. Ieder jaar opnieuw moet de MIVB bewijzen dat de 

jaarresultaten van de dagelijkse metingen door mystery clients of computersystemen voldoen aan het 

vereiste niveau dat door het Drieledig Comité is bepaald. 

De bedoeling was om tegen 30 juni 2019 een netcertificatie te verkrijgen. Dit doel werd dus bereikt. 

Aan de kwaliteitscertificatie is bovendien een financiële incentive verbonden. Voor 2019 werd een bonus 

van 1.950.000 € behaald aangezien slechts 2 criteria de vereiste drempels niet bereikten: staat en netheid 

van de infrastructuur (haltes en stations) en controles van de vervoerbewijzen op het net.  

 

3.2.1.3 Initiatieven voor kwaliteit (Artikel 24.4) 

 

De kwaliteitsinitiatieven zijn projecten die de MIVB ieder jaar op het getouw zet, in de eerste plaats ten 

behoeve van de reizigers. In 2019 draaiden de 14 kwaliteitsinitiatieven rond de verbetering van:  

- de ondersteuning aan nieuwe trambestuurders door middel van een gids van goede praktijken van 

ervaren trambestuurders,  

- de identificatie van medewerkers aan de hand van nieuwe uniformen,  

- de informatie aan reizigers (in oude trams, bij kortstondige storingen, ...) 

- de toegankelijkheid en het onthaal van PBM-klanten op het tramnet, 

- de veiligheid van de reizigers bij het remmen van de bus, 

- de netheid van de voertuigen en metrostations, 

- de betrouwbaarheid van de deuren in de metro’s, om het aantal incidenten met deuren met 

contactgevoelige randen te verminderen, 

- de vernieuwing van MOBIB-kaarten op afstand, 

- de Business Continuity-plannen, om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen... 
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Een financiële incentive is ook verbonden aan de kwaliteitsinitiatieven. Voor 2019 bedraagt de bonus 

1.111.200 €. Slechts één van de initiatieven kon niet worden afgerond; het project ter verbetering van de 

toegankelijkheid tot de tram voor PBM heeft vertraging opgelopen door de bouwer en dit initiatief zal 

dus in 2020 worden voortgezet.  

 

3.2.1.4 Netheid (Artikel 24.5) 

 

Verbintenis Artikel 24.5: “Akkoordprotocol inzake netheid” 

De Regering heeft zich ertoe verbonden om een akkoordprotocol te ondertekenen dat de respectieve 

verantwoordelijkheden van de partijen en van derden (met inbegrip van Net Brussel) op het vlak van 

netheid van het bovengrondse net (haltes, eigen banen, vuilnisbakken, groene ruimten, …) te 

verduidelijken. 

Deze overeenkomst werd goedgekeurd door de beheersorganen van de MIVB op 12 en 

17 december 2017 en overgemaakt aan Net Brussel. Ze is nog steeds niet ondertekend (juni 2020). De 

betrokken kabinetten zijn goed ingelicht over de situatie en onlangs hebben er in het Parlement 

verschillende interpellaties over dit onderwerp plaatsgevonden. Er wordt dan ook gehoopt op een 

positieve uitkomst binnenkort. 

 

3.2.2 Toegankelijkheid (Artikel 25)  
 

Het net voor iedereen toegankelijk maken is een van de grote doelstellingen van de Brusselse 

openbaarvervoersmaatschappij. Daartoe werkt de MIVB nauw samen met het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en is er geregeld overleg met het verenigingsleven.  

Op de website van de MIVB vinden personen met een beperkte mobiliteit heel wat pagina’s met nuttige 

informatie over de toegankelijkheid van de stations, de meest toegankelijke buslijnen (AccessiBus-

principe), bijstand in het station, de TaxiBus-dienst, specifieke vervoerbewijzen en, sinds het eerste 

kwartaal van 2019, de beschikbaarheid van liften in (pre)metrostations. De beschikbaarheid van liften, 

die nog altijd statisch is op de website, wordt op een dynamische, bijna realtime manier aangegeven op 

de mobiele app van de MIVB.  

In 2019 kregen nog eens 9 buslijnen het AccessiBus-label. Dit brengt het totaal op 25 lijnen die uitgerust 

zijn met informatie over de toegankelijkheid van de haltes: de chauffeurs zijn opgeleid om mensen in een 

rolstoel op te vangen, de infrastructuur werd gecontroleerd over het volledige traject, de signalisatie van 

alle haltes werd aangepast en er ging bijzondere aandacht naar de toegangshellingen tot de voertuigen. 

Op het tramnet gaf de MIVB de aanzet voor een globale aanpak om de kwaliteit van de toegang voor PBM 

te verbeteren. In 2019 werden 14 perrons, verspreid over het net, plaatselijke opgehoogd (ter hoogte van 

de tweede deur van de T3000/T4000-trams) tot 31 cm en werden flexibele boorden aangebracht, 

waardoor de ruimte tussen de tram en de rand van het perron kleiner is. Er worden 4 modellen van 

verschillende leveranciers getest. Het doel is om hier lessen uit te trekken en een lastenboek op te stellen, 

zodat dit systeem vanaf 2021 op het tramnet kan worden uitgerold.  

Inmiddels wordt bij alle nieuwe projecten voor de inrichting van de tramhaltes rekening gehouden met 

een hoogte van 31 cm en worden er flexibele boorden aangebracht. Tegelijkertijd worden nieuwe 
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wielflenzen onder de tweede deur van de T3000’s en T4000’s geplaatst. De vloot moet midden 2020 

volledig uitgerust zijn. De combinatie van de nieuwe wielflenzen met de flexibele boorden zal de 

toegankelijkheid van de tram voor rolstoelgebruikers flink verbeteren. 

Gezien het beperkte aantal haltes dat is uitgerust, de tijd die nodig is om het net aan te passen en de 

haltes waarvan de configuratie geen significante verbetering toelaat, gaf de MIVB opdracht voor de 

installatie van uitschuifbare hellingen in de 3000- en 4000-trams voor wie ze nodig heeft. 

Specifieke verbeteringsprojecten: 

Het Gewest heeft een aanhangsel bij de opdracht van het toegankelijkheidsplan voor de weg en de 

openbare ruimte (PAVE) opgesteld om het studiebureau Ascaudit toe te laten een audit uit te voeren van 

alle haltes van het bovengrondse openbaar vervoersnet, zodat de MIVB de stand van zaken van de 

toegankelijkheid van het net kan aanvullen en een databank met de haltes kan aanleggen. 

De MIVB heeft wat haar betreft de studie van de toegankelijkheid van de metrostations aan ATINGO de 

opdracht toevertrouwd om de stand van zaken aan te vullen. 

Brussel Mobiliteit heeft een opdracht gelanceerd om een Strategisch plan voor het toegankelijk maken 

van het MIVB-netwerk 2019 – 2029 te laten uitvoeren. De bureaus STRATEC, ASCAUDIT, VIAS en 

ALTER&GO hebben aan het opstellen van dit plan bijgedragen na talrijke bijeenkomsten tussen de MIVB, 

Brussel Mobiliteit en de verenigingen. Er werden twee symposia voor het grote publiek georganiseerd in 

samenwerking met de commissie PBM om het ontwerpplan te bespreken, namelijk een symposium 

INSPIRATIE en een symposium MAATREGELEN. 

Dit Strategisch plan voor het toegankelijk maken is voortaan aan het Contract van Openbare Dienst 

toegevoegd (Bijlage 10). De task force toegankelijkheid werd ingericht op 5 april 2019: de MIVB en BM 

hebben er hun respectievelijk stappenplan voorgesteld aan de vertegenwoordigers van de 

verenigingssector. Er werd een tweede vergadering gehouden op 14 oktober, met een samenstelling 

uitgebreid tot een aantal andere diensten van BM en het voorstel om Urban Brussels en andere actoren 

erbij te betrekken. De 3de vergadering vond plaats op 1st april 2020. Het jaar 2020 zal, onverminderd de 

voortgang van de lopende projecten, worden gewijd aan de ontwikkeling van een concreet actieplan dat 

berust op het Strategisch plan voor het toegankelijk maken en de implementatie van een governance-

systeem, respectievelijk bij de MIVB en BM, om de uitvoering van dit actieplan op te volgen. 

 

3.2.3 Fraudebestrijding (Artikel 26) 
 

In 2019 rolde de MIVB het systeem met check-out verder uit in alle metrostations met toegangspoortjes. 

De reizigers moeten voortaan hun vervoerbewijs niet alleen bij het betreden van een metrostation 

valideren maar ook bij het buitengaan. Deze maatregel geldt al sinds 2013 in de premetrostations en 

moet de MIVB in staat stellen zwartrijden doeltreffender te bestrijden en de stations veiliger maken door 

er zich van te vergewissen dat al wie zich in de “gecontroleerde zone” bevindt daar is om het openbaar 

vervoer te nemen. 

Eind 2019 hadden 51 van de 69 metrostations al zo’n systeem. Om de activering van de check-out 

mogelijk te maken in de overige 18 stations, die nog niet of gedeeltelijk zijn uitgerust, zijn er speciale 

inrichtingen en zelfs ingrijpende infrastructuurwerken nodig. In de stations waar de check-out al werkt, 

blijkt het duidelijk vruchten af te werpen in de strijd tegen zwartrijden: de MIVB registreert er almaar 

meer valideringen. 
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In 2019 bedroeg het aandeel van zichtbare fraude (d.w.z. de verhouding tussen het aantal opgemaakte 

processen-verbaal en het aantal gecontroleerde reizigers) op het volledige MIVB-net 5,45 %. 

   

3.2.4 Veiligheid (Artikel 27) 

 

3.2.4.1 Veiligheid en beveiliging van de infrastructuren (Artikel 27.1) 

 

De MIVB rolde een globaal risicobeheersysteem uit in alle afdelingen van de onderneming. In dat verband 

schenkt ze bijzondere aandacht aan de risico’s die verband houden met de exploitatie van haar net (bus, 

tram en metro) om die risico’s zoveel mogelijk te beperken en de continuïteit en de beschikbaarheid van 

haar vervoersoplossingen te garanderen.  

Als gevolg van het toegenomen aantal reizigers de afgelopen jaren breidde de MIVB haar aanbod uit door 

met name de frequentie van bus, tram en metro op te voeren. Meer voertuigen betekent echter ook 

meer risico op ongevallen. 

In 2019 steunde de MIVB de publicatie van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over 

het beheer van de veiligheid van de vervoersystemen op sporen. Dat deed ze door haar 

veiligheidsbeheersysteem binnen haar verschillende entiteiten verder te ontwikkelen, uit te voeren en te 

promoten. 

 

3.2.4.2 Preventie en interventies op het terrein (Artikels 27.2 en 27.3) 

 

De MIVB besteedt samen met de politiediensten en de overheid voortdurend aandacht aan de beveiliging 

van het net, de klanten, het personeel en de installaties van het openbaar vervoer in Brussel. 

De openbaarvervoersmaatschappij heeft haar eigen veiligheidsdienst, met meer dan 

300 veiligheidsmedewerkers, die interventie- en controleopdrachten op het net uitvoeren. Een 

honderdtal van hen staan specifiek in voor de beveiliging van de metrostations. Bedoeling is om de 

menselijke aanwezigheid op het net te versterken en het klantenparcours aangenamer te maken. 

Daarnaast voeren 285 junior en senior multimodale medewerkers opdrachten uit op het gebied van 

reizigersinformatie, infrastructuurcontrole en preventie op het net. De beveiliging van het net verloopt 

ook via een uitgebreid net van bewakingscamera’s, waarvan 6.000 aan boord van de voertuigen en 3.450 

in de stations. 

Omdat voor een veilig net ook de gebruikers van het openbaar vervoer en de weggebruikers moeten 

worden gesensibiliseerd, gaat de MIVB door met haar “safety”-campagnes die de nadruk leggen op het 

juiste gedrag op en rond het openbaarvervoersnet. De campagnes herinneren de reizigers bijvoorbeeld 

aan het veilige gebruik van een roltrap of aan het belang van het opvolgen van het deursluitsignaal. 

Tegelijk zet de MIVB haar sensibiliseringscampagnes voor haar bestuurders maar ook reizigers en andere 

weggebruikers voort, zodat ze dubbel zo voorzichtig en aandachtig zouden zijn bij het naderen van een 

tram. Ten slotte herinnert ze eraan dat rijden en smartphonegebruik niet samengaan.  

De MIVB en de ngo PLAN International België lanceerden in mei een bewustmakingscampagne om de 

strijd aan te gaan tegen seksuele intimidatie in het openbaar vervoer. Deze campagne kwam tot stand via 

ontmoetings- en uitwisselingsmomenten tussen vertegenwoordigers van de MIVB en jonge activisten van 

de ngo. Het doel van de campagne was om zowel getuigen als slachtoffers van grensoverschrijdend 

gedrag te sensibiliseren door hen aan te zetten tot actie, zodat ongepast gedrag wordt gemeld. 
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Onrechtstreeks richt de campagne zich ook tot de daders, zodat ze begrijpen dat het slachtoffer niet 

alleen is, maar steun krijgt van zijn of haar omgeving. Daarnaast werden in verschillende stations sketches 

opgevoerd door acteurs van Compagnie Tadam die situaties van grensoverschrijdend gedrag uitbeeldden 

om reizigers aan te spreken en te sensibiliseren.  

 

3.2.5 Integratie van de dispatchings (Artikel 28) 

 
In 2019 bereidde de MIVB actief de integratie van haar verschillende dispatchings in het Brussels Mobility 

Center voor. Het Brussels Mobility Center of geïntegreerd gewestelijk mobiliteitscentrum is bedoeld om 

vanaf 2020 de 6 dispatchings van de MIVB (bus, tram, metro, Energy, Field Support en IT) en Mobiris (dat 

instaat voor de controle op het verkeer en de infrastructuur van Brussel Mobiliteit) geleidelijk samen te 

brengen in een gemeenschappelijk gebouw in hartje Brussel. Het gebouw wordt sinds april 2019 

gerenoveerd. 

De dispatchings van de MIVB en Mobiris werken nu al geregeld samen bij kleine en grote evenementen 

en incidenten die een impact hebben op de mobiliteit in de hoofdstad. Deze samenbrengen op één locatie 

moet zorgen voor een betere communicatie en samenwerking tussen de verschillende teams op het 

terrein. 

 

3.2.6 Verkeersveiligheid (Artikel 29) 

 
Verbintenis Artikel 29: “Overeenkomst inzake verkeersveiligheid BM MIVB” 

Het Contract van Openbare Dienst 2019-2023 van de MIVB vereist dat er een overeenkomst over 

verkeersveiligheidsaspecten wordt afgesloten tussen de MIVB en Brussel Mobiliteit. Beide Partijen 

hebben hun krachten gebundeld om deze overeenkomst op te stellen met als opzet de formalisatie van 

wat reeds op verkeersveiligheid wordt gedaan: samenwerkingen, gegevensuitwisselingen, sensibilisering 

rond verkeersveiligheid... Deze overeenkomst werd in juni 2020 goedgekeurd en ondertekend.  

Bovendien had de MIVB zich ertoe verbonden om een technische studie te starten over de opname, in de 

toekomstige bestekken betreffende de aankoop van bussen, van intelligente systemen om de risico’s 

inzake verkeersveiligheid te verminderen. De overheidsopdracht voor de risicoanalyse werd in 2019 

toegekend aan VIAS voor de uitvoering van een technische studie van de intelligente antibotsingsystemen 

voor bussen. De resultaten van deze analyse worden verwacht in 2020.  

 

3.2.7 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling (Artikel 30) 

 

3.2.7.1 Milieumanagementsysteem (Artikel 30.1) 

 

In 2019 bevestigde een opvolgingsaudit de ISO 14001-certificering die de MIVB in 2017 voor al haar 

activiteiten heeft verkregen. Die certificering is bedoeld om bedrijven aan te moedigen om, binnen het 

wettelijke kader en rekening houdend met de context en de stakeholders, de impact van hun activiteiten 

op het milieu te beperken. Daarnaast moeten ze ook de doeltreffendheid van hun managementsysteem 

en de voortdurende verbetering van hun milieumaatregelen aantonen.  

De MIVB blijft verdere inspanningen leveren om haar ecologische voetafdruk bij al haar activiteiten te 

verkleinen. In 2019 nam de vervoersmaatschappij verscheidene initiatieven, onder meer regelmatige 
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coaching en opleiding van lokale correspondenten om hun operationele vaardigheden te bestendigen, de 

voortzetting van het renovatieprogramma voor verwarmingsketels en verlichting (LED), het verbeteren 

van de databank van chemische producten en hun veiligheids- en gezondheidsfiche, met een speciale 

focus op afvalwaterzuiveringssystemen, de lancering van het lastenboek voor ecologisch bouwen van 

de MIVB op de proefsite Marly, de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op de daken van verschillende 

stelplaatsen, het organiseren van infostands over mobiliteit voor het personeel en het opzetten van een 

communicatiecampagne rond de milieukolibries bij de MIVB. 

 

3.2.7.2 Koolstof- en energiestrategie (Artikel 30.2) 

 

Verbintenis Artikel 30.2: “Opmaak van de koolstofbalans” 

In haar koolstof- en energiestrategie verbindt de MIVB zich ertoe om, tegen 2030, de rechtstreekse en 

onrechtstreekse broeikasgasemissies van de ritten op haar net met 40 % te verlagen (referentie 2010 - 

gCO2eq per aangeboden plaats-km). De koolstofbalans wordt om de 3 jaar opgemaakt. Aangezien de 

laatste koolstofbalans van 2017 dateert, zal de volgende dus in de loop van 2020 worden uitgevoerd, en 

niet in 2019 zoals vermeld in het Contract van Openbare Dienst. 

Energieprestatie 

In het nieuwe Contract van Openbare Dienst vernieuwt de MIVB haar doelstelling om haar 

energieverbruik met 8,5 % te verminderen tijdens de periode 2019-2023, hetzij 1,7 % per jaar, bij een 

gelijk activiteitsniveau. Het energieverbruik van de MIVB omvat alle energiedragers (gas, elektriciteit, 

diesel) die worden gebruikt voor al haar activiteiten (rollend materieel en infrastructuur). In 2019 is het 

energieverbruik van de MIVB gedaald met 4 %, voornamelijk dankzij de invoering van hybride bussen in 

de vloot. 

 

Plaatsing van zonnepanelen 

Als onderdeel van de initiatieven die de MIVB onderneemt om haar ecologische voetafdruk te verkleinen, 

streeft de openbaarvervoersmaatschappij ernaar de daken van haar gebouwen uit te rusten met 

zonnepanelen, via de derde-investeerdersregeling, met een focus op het SolarClick-programma. Er 

werden vier vestigingen geselecteerd: Elsene, Jacques Brel, Marconi en Schaarbeek.  

In de stelplaats van Elsene werden in de loop van 2019 2.748 zonnepanelen geïnstalleerd. de jaarlijkse 

productie van deze panelen dekt 43 % van het elektriciteitsverbruik van de remise, wat overeenkomt met 

het verbruik van 297 Brusselse gezinnen. In de loop van 2020 komen meer dan 1.959 panelen op het dak 

van stelplaats Jacques Brel. Voor Marconi en Schaarbeek werd een voorstel ingediend voor het SolarClick-

programma. 

Almaar groenere voertuigen 

De MIVB blijft haar vloot vernieuwen en uitbreiden (zie details in het gedeelte Investeringen). Op het net 

worden almaar meer elektrische en hybride bussen ingezet. Door deze omschakeling naar vernieuwende 

en groenere technologieën is reizen met het openbaar vervoer nog milieuvriendelijker. De MIVB draagt 

op die manier actief bij aan de invoering van de lage-emissiezone die het Brusselse Gewest instelde. Trams 

en metro’s rijden sowieso al op elektriciteit en vervuilen dus niet rechtstreeks. Bovendien is de MIVB klant 

bij een leverancier aan wie ze (op basis van herkomstgaranties) vraagt aan te tonen dat die net zo veel 

elektriciteit uit hernieuwbare bronnen produceert of aankoopt als de vervoersmaatschappij verbruikt. 
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3.2.7.3 Geluid en trillingen (Artikel 30.3) 

 

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 2004 en uitgebreid werd in 2008. 

De MIVB zet onder andere de voorspellende studies “Geluid en trilling” voort en implementeert de 

anti-trilling aanbevelingen (rails in een rubbercoating, op een zwevende vloerplaat, ...) volgens de voor 

2019 voorziene werfplanning. Een team belast met de monitoring van het bovengrondse net zorgt ook 

voor permanent toezicht op het hele net. 

 

 

3.2.7.4 Luchtkwaliteit en vervuilingspieken (Artikel 30.4)    

 

Er was geen vervuilingspiek voor de referentieperiode 2019. De compensatie voor het gratis vervoer bij 

vervuilingspieken (Artikel 58.3) was dus niet nodig. 

 

3.3 Maatschappelijke taak en deelname aan het stadsleven  
 

3.3.1 Maatschappelijke taak (Artikel 31) 
 

De MIVB wordt dagelijks geconfronteerd met talrijke maatschappelijke uitdagingen op haar net. Als 

verantwoordelijke onderneming wil de MIVB die uitdagingen ook aangaan en daarom laat ze zich sinds 

een aantal jaar omgingen door gespecialiseerde partners in elk van deze uitdagingen, met name met 

actoren uit het verenigingsleven en de gemeentes. Ze voert bijgevolg preventie- en sensibiliseringsacties 

en -projecten uit voor verschillende doelgroepen: maatschappelijk kwetsbaren, schoolgaande jeugd, 

personen met een beperkte mobiliteit, vrouwen, enz.  

 

Van preventie tot sensibilisering van jongeren  

In samenwerking met de vzw GoodPlanet werden twee schoolcampagnes aangeboden aan Brusselse, 

Franstalige en Nederlandstalige scholen van alle netwerken: “MobXadventure” (5e en 6e lager onderwijs) 

en “MobXperience” (secundair onderwijs). Met hun ludieke en pedagogische aanpak hebben deze twee 

projecten, hoewel ze een verschillende formule hanteren, gemeenschappelijke doeleinden: 

bewustmaking van de jongeren rond de uitdagingen van het openbaar vervoer (burgerzin, veiligheid en 

milieu) en versterking van hun vaardigheden.  

Er werden ook andere acties ondernomen om de jongeren te sensibiliseren: “Tram Safety” (om leerlingen 

van scholen in de buurt van tramlijnen bewust te maken van de gevaren van ongepast gedrag), de 

bezoeken “Security” (om de veiligheidsberoepen van het bedrijf voor te stellen aan de 
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laatstejaarsstudenten in Brussel met een studierichting die aanleunt bij dit veiligheidsdomein), 

activiteiten “op maat” (op specifiek verzoek van scholen).  

De MIVB heeft ook voor het eerst samen met de vzw TADA samengewerkt voor de organisatie van een 

workshop voor een zestigtal jongeren van 11 tot 15 jaar over beroepen in de mechanica. Er vond een 

tweede workshop plaats rond communicatie voor kinderen van 10 tot 14 jaar van een school in Sint-Joost, 

waarbij ze leerden hoe ze een communicatiecampagne moeten opzetten via de realisatie van een affiche 

en een promotievideo.  

In 2019 werden er meer dan 2.000 jongeren gesensibiliseerd. 

 

Socioprofessionele integratie 

In 2019 verlengde de MIVB haar samenwerking met Actiris. Een honderdtal laaggeschoolde jongeren 

konden een eerste beroepservaring opdoen als multimodaal medewerker van de MIVB. Met deze 

begeleiding gedurende één jaar kan de MIVB nieuwe medewerkers aantrekken en opleiden en kunnen 

jonge medewerkers kennismaken met de realiteit op de arbeidsmarkt. Aan het einde van deze periode 

kunnen ze via een heroriënteringsgesprek solliciteren voor een baan met een contract van onbepaalde 

duur. In totaal werden 115 startbaanovereenkomsten (SBO’s) voor de functie van multimodaal 

medewerker ondertekend en organiseerde de onderneming 12 instapstages. 

Dit jaar heeft de MIVB ook haar eerste CAP (contrat d’adaptation professionnelle - 

beroepsaanpassingscontract) van de dienst PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) van 

de COCOF ondertekend dankzij de ondersteuning en de begeleiding van DIVERSICOM, een vereniging die 

de tewerkstelling van mensen met een handicap vergemakkelijkt, op basis van hun vaardigheden. Het 

nieuwe talent, dat via deze weg aangeworven werd, lijdt aan het syndroom van Asperger en werkt aan 

de verbetering van het traject van onze klanten. Hij heeft een contract van 1 jaar, in de hoop dat het 

wordt verlengd.  

Om het tekort aan kandidaat-technici op te vangen, is de MIVB in 2018 een partnerschap aangegaan met 

het Institut Cardinal Mercier. Bedoeling is om een opleiding voor onderhoudsmedewerkers in de 

elektromechanica op te starten specifiek voor werkzoekenden die interesse hebben in technische 

beroepen. Op het einde van dit eerste opleidingsjaar, bestaande uit theoretische en praktijklessen en 

twee stages in de werkplaatsen van MIVB, konden 9 nieuwe onderhoudsmedewerkers worden 

aangeworven. De MIVB besliste om het experiment verder te zetten van september 2019 tot 

september 2020. 

 

De “empowerment” van mensen met specifieke behoeften en medewerkers  

De aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbaren op het net is een belangrijke uitdaging. Daarom heeft 

de MIVB verschillende projecten en samenwerkingen ontwikkeld op dit gebied, alsook rond 

drugsverslaving met onder meer: opsporingsacties op het net (Dune, Transit, Straatverplegers, de New 

Samusocial, het Rode Kruis, de dienst preventie en vrijwillige terugkeer van de gemeente Anderlecht, ...), 

de Medibus (Dokters van de Wereld en Dune), het inzamelen van injectienaalden door de gebruikers 

(Transit) of nog het ter beschikking stellen van de app “Le Bon Plan”, waarin het merendeel van de 

voorzieningen voor sociale en medische bijstand van het Brusselse Gewest opgenomen is, op de 

interactieve terminals van de stations.  De terreinmedewerkers die in contact komen met dit specifieke 

publiek krijgen gedurende een tiental sessies verspreid over het jaar een opleiding over drugsverslaving 
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om hen de nodige kennis te verschaffen over deze problematiek en nuttige instrumenten aan te reiken 

voor het uitvoeren van hun opdracht. 

De MIVB bestendigde haar samenwerking met de vzw “Operatie Thermos”, die al meer dan dertig jaar 

zorgt voor de bereiding en bedeling van warme maaltijden voor kansarmen, van 1 november tot en met 

30 april. Talrijke vrijwilligers van de MIVB namen deel aan deze actie, waaronder chauffeurs voor het 

besturen van de ter beschikking gestelde bus om de vrijwilligers en de maaltijden naar het station 

Kruidtuin te vervoeren. In 2019 zorgden zowat 437 vrijwilligers van de MIVB voor 33 avonden en 

serveerden ze 3.129 maaltijden op een totaal van meer dan 19.000 maaltijden over het hele seizoen.  

Naar aanleiding van de samenwerking met de ngo Plan International België, die eind 2018 van start ging, 

heeft de MIVB haar verbintenissen ter bestrijding van seksuele intimidatie in de openbare ruimte en dus 

op haar netwerk voortgezet. Jonge activisten van het project “BruxELLES”, tussen 14 en 20 jaar oud, 

kregen de kans om verschillende diensten van de MIVB te ontmoeten om dit maatschappelijk probleem 

te bespreken en na te denken over het opzetten van initiatieven om dit fenomeen te bevechten. Dit heeft 

onder andere geleid tot de opzet van een corporate communicatiecampagne met onder andere acties in 

de stations met als doel slachtoffers en getuigen van intimidatie te informeren, bewust te maken en uit 

te nodigen om te reageren. 

 

Positieve herovering van de ruimten 

Om storend gedrag en vandalisme in en rond de stations te bestrijden en de positieve herovering van de 

ruimten mogelijk te maken, werkt de MIVB nauw samen met lokale verenigingen in verschillende 

gemeenten: de vzw SAFA in de buurt van Aumale en Sint-Guido, de vzw Centrum West in de buurt van 

Zwarte Vijvers, PSC Potiers-Vautour voor de Anneessenswijk, de vzw Objectif in de buurt van 

Bockstael.  De jongeren van die verenigingen nemen deel aan verschillende activiteiten die bedoeld zijn 

om banden te creëren en het goed samenleven te bevorderen zoals bijvoorbeeld het maken van 

muurschilderingen om stations te versieren of de witte tornado's die door middel van een symbolische 

schoonmaak van het station tot doel hebben de jongeren en de reizigers bewust te maken rond netheid 

en respect voor de plaatsen.  

Er werden ook ontmoetingsacties georganiseerd in verschillende stations met als doel het versterken van 

het veiligheidsgevoel, zoals “Dirigeer zelf je orkest” met het theatergezelschap Tadam in het station IJzer, 

of stedelijke poëzie via het project Giving Tree van de vzw Citizen in verschillende stations van het net en 

met de plaatsing van sommige van deze gedichten op de perrons van het station Ribaucourt.  

Ook in IJzer heeft een samenwerking met de stichting Kanal - Centre Pompidou het mogelijk gemaakt om 

kunst naar de metro te brengen via de terbeschikkingstelling van 9 uithangborden voor tijdelijke 

tentoonstellingen. 

 

3.3.2 Burgerparticipatie (Artikel 32)   
 

Over het algemeen wil de MIVB met de ontwikkeling van projecten op het vlak van openbare ruimte 

steeds beter bijdragen tot de doelstelling van GoodMove, Good Partners, op het vlak van projectbeheer 

en burgerparticipatie. 

Hier zijn twee vlaggenschipprojecten:  
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De nieuwe tram van NOH berust op een principe van actieve co-constructie met alle actoren; hij wordt 

ontwikkeld in samenwerking met de stad Brussel, het Gewest en de burgers. De eerste fase van het 

project, de impactstudie, heeft de overwegingen van de stuurgroep verrijkt dankzij de aanwezigheid van 

een burgerpanel (steekproef van 8 inwoners van Neder-over-Hembeek). De bevolking werd geraadpleegd 

en ingelicht over het beste in aanmerking te nemen tracé via één online enquête en 3 

burgerbijeenkomsten (meer dan 200 deelnemers per sessie).  

De tweede fase van het project, de inrichtingsstudie, zal nog ambitieuzer zijn qua burgerparticipatie 

aangezien naast het burgerpanel (samengesteld uit 4 inwoners, 2 vertegenwoordigers van het 

verenigingsleven en 2 economische actoren) ook de communicatie (speciale website, Facebook-pagina, 

Huis van de Tram, enz.), thematische ontmoetingen met de buurtbewoners (mobiliteit, parking, 

recreatieruimtes, biodiversiteit, enz.) en feestelijke evenementen (wandelingen, apéro’tram, enz.) de 

voortgang van het project zullen bepalen. Een aanzienlijk deel van het studiebudget (25 %) is bestemd 

voor de deelname aan en communicatie over de nieuwe tram NOH. 

De renovatie van gevel tot gevel van de Wayezstraat werd ook besproken met de burgers in het kader 

van de burgerparticipatie. Aan de hand van 3 workshops werden de buurtbewoners en handelaars van 

de zone ingelicht over de uitdagingen van de renovatie en konden ze hun mening geven over het uit te 

voeren wegenprofiel. Onderverdeeld in kleine heterogene groepen hebben handelaars, buurtbewoners, 

verenigingsleden enz., samen geijverd om dit nieuwe profiel te ontwerpen. In totaal werden 

5 ontmoetingen georganiseerd.  

 

      

           

3.3.3 Deelname aan het stadsleven (Artikel 33) 

 
De MIVB is een belangrijke en zichtbare speler in het stadsleven. Ze zet zich in voor en draagt bij tot de 

animatie van het Gewest. Enkele voorbeelden voor 2019: 

De MIVB in regenboogkleuren  

Net als in Brussel is ook bij de MIVB diversiteit troef. Een diversiteit waar ze trots op is en die vrijuit beleefd 

moet kunnen worden zonder angst voor het oordeel van anderen, of die nu cultureel, gendergerelateerd 

of zelfs seksueel is. Omdat haar waarden streven naar een samenleving waarin ieders eigenheid wordt 

gerespecteerd, was de MIVB opnieuw partner van de Belgian Pride die op 18 mei door de straten van 

Brussel trok. 
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Een bus van lijn 71 werd eveneens uitgedost in de kleuren van de Belgian Pride. Ook de namen van 

verschillende stations in het centrum van de stad kregen regenboogkleuren en in alle metrostations werd 

een speciale “Belgian Pride”-playlist afgespeeld. 

De tram blaast 150 kaarsjes uit  

Van 1 tot 5 mei herdacht de MIVB feestelijk de inwijding van de eerste tramlijn in Brussel, 150 jaar 

geleden. Dat gebeurde met een hele reeks evenementen die deze vervoerswijze in de kijker zetten. De 

tram is diep geworteld in het stedelijke erfgoed van Brussel. 

Op 1 mei paradeerden een veertigtal historische trams (van de eerste paardentrams tot de moderne 

3000- en 4000-trams) langs de Koningsstraat. Op het Koningsplein lieten een tiental historische 

streektrams zich de bewonderende blikken van het publiek welgevallen, maar het was vooral de 

maquette van de gloednieuwe TNG-tram (Tram New Generation), die met de aandacht ging lopen.  

Op 4 mei vond in Brussel voor het eerst het Europese kampioenschap voor de beste trambestuurder 

plaats, die de behendigheid van de bestuurders van openbaarvervoerbedrijven in Europa beloont. 

De MIVB schitterde en sleepte de kampioenstitel in de wacht. 

De MIVB viert “De Laatste Farao”  

Voor de release van het nieuwe album van Blake en Mortimer, “De Laatste Farao”, dat zich afspeelt in het 

Brusselse Justitiepaleis, voerde de MIVB haar reizigers in mei mee naar de wereld van de twee striphelden 

die Edgar P. Jacob bedacht. Vanaf 27 mei kronkelde een versierde tram, die helemaal in het teken stond 

van dit laatste album, door de straten van de hoofdstad gedurende 3 maanden, tot het Stripfeest. 

De MIVB bood er verzamelboxen aan met 4 MOBIB-kaarten alsook wedstrijden en interviews op de 

website https://vibes.mivb.be. 

De MIVB opent station IJzer voor KANAL 

Tijdens de renovatiewerken van de voormalige Citroën-garage IJzer en in afwachting van de heropening 

van KANAL-Centre Pompidou in zijn definitieve vorm, beslisten de MIVB, Brussel Mobiliteit en de stichting 

KANAL samen te werken om expo’s te organiseren in het nabijgelegen metrostation IJzer (project “KANAL 

UNDERGROUND”). 

Evenementen en manifestaties (Artikel 33.2) 

De MIVB begeleidde het hele jaar door de culturele, sportieve of andere evenementen die Brussel doen 

bruisen: op bepaalde lijnen wordt een tandje bijgestoken, dienstregelingen of trajecten worden 

aangepast. De vervoersmaatschappij ontpopt zich iedere dag weer als partner van het stadsleven. 

De MIVB stond paraat voor het wereldmuziekfestival Couleur Café, Museum Night Fever, Nuit Blanche ... 

door de festivalgangers gratis pendelbussen en een net met Noctis-nachtbussen ter beschikking te stellen. 

De openbaarvervoersmaatschappij verlengde ook haar avondaanbod voor de feestelijkheden van 21 juli 

en het Brussels Summer Festival of door gratis vervoer aan te bieden op oudejaarsnacht of autoloze 

zondag. Voor Allerheiligen paste de MIVB het traject van bepaalde buslijnen aan om de begraafplaatsen 

beter te bedienen. Dit is een van de manieren om mensen eraan te herinneren dat ze door te kiezen voor 

het openbaar vervoer het milieu de wind in de zeilen geven. 

 

Op 6 en 7 juli 2019 verdrongen duizenden mensen zich in de straten van de hoofdstad om de 

uitzonderlijke start van de 106de editie van de Tour de France bij te wonen. Om al die bezoekers te 

verwelkomen en de renners door te laten, zorgde de MIVB voor een aanpassing en versterking van haar 

net dat op zaterdag gratis was voor de eerste etappe van de Tour en op zondag voor de ploegentijdrit. 

https://vibes.mivb.be/
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Naast de opgevoerde frequentie gedurende het hele weekend stemde de MIVB haar dienstverlening af 

op het traject van de Tour, om de continuïteit van die dienstverlening op zoveel mogelijk lijnen te 

garanderen. Ze zette ook sterk in op het informeren en begeleiden van reizigers via de gebruikelijke 

informatiekanalen (onder meer de website, sociale media, Customer Care, wachttijdschermen en 

gesproken aankondigingen) en dankzij de aanwezigheid van personeel op het terrein.  

 

3.3.4 Integratie van de genderdimensie (Artikel 34) 
 

De MIVB besteedt in haar activiteiten aandacht aan de genderdimensie.  In 2019 heeft ze de twee 

doelstellingen op dit gebied verder verwezenlijkt:  

- Een veilige en schone infrastructuur aanbieden. Er wordt rekening gehouden met het perspectief 
van de gebruiker bij de renovatie van de stations, het onderhoud en de inrichting van haltes en 
metrostations; 

- Het genderperspectief opnemen in het aanwervingsbeleid voor het personeel, in 
overeenstemming met het diversiteitsplan van de MIVB. 
 

Voor de eerste doelstelling wordt bij de design van de stations of de renovatie ervan specifiek rekening 

gehouden met het genre.  De MIVB rust ook steeds meer stations uit met sanitaire voorzieningen zowel 

voor het personeel als voor de klanten (momenteel zijn de stations Merode, Beurs en De Brouckère 

voorzien van nieuwe automatische voorzieningen). 

Voor de tweede doelstelling wordt bijzondere aandacht besteed aan de infrastructuren voor het 

vrouwelijk personeel, waaronder nieuwe vestiaires (10 nieuwe inrichtingen in 2019 op de sites van 

de MIVB) alsook de plaatsing van sanitaire voorzieningen op de openbare weg voor de bestuurders op 

het einde van de lijn (tot op heden 41 gemengde sanitaire voorzieningen personeel-publiek op de 

openbare weg). Een ander voorbeeld is het partnerschap met een technische school om meisjes toegang 

te geven tot de technische beroepen van de MIVB. 

 

3.3.5 Medewerking aan bedrijfs- en schoolvervoerplannen (Artikel 35) 
 

De MIVB stelt haar expertise ter beschikking van scholen om de multimodale bereikbaarheidsfiche van 

scholen, bedrijven van meer dan 100 mensen en de belangrijkste evenementen bij te werken met behulp 

van een specifieke gewestelijke financiering.  

- Schoolvervoerplan (SVP): in 2019 beschikken 31 nieuwe scholen over een toegankelijkheidsfiche, 

waardoor het totaal aantal in het hele Brusselse Gewest naar 393 wordt gebracht.  

- Bedrijfsvervoerplan (BVP): in 2019 werden er 10 bijkomende fiches opgesteld, voor een totaal van 

277 uitgeruste bedrijfssites (waarvan 19 voor de MIVB alleen). 

Al deze fiches worden bijgewerkt in functie van de evolutie van het vervoersaanbod rond de school of het 

bedrijf. 
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4 INVESTERINGEN 
 

In 2019 investeerde de MIVB bijna 394 miljoen euro in de uitbouw van haar net.  

 

4.1 Grote projecten en investeringen in 2019 

 

Het busplan krijgt vorm 

 

Het busplan herschikt bijna twee derde van de buslijnen van de MIVB. Het doel van deze grondige 

herziening van het busnet, de meest ingrijpende in 30 jaar, is om het aantal beschikbare plaatsen met 

30 % op te voeren. Naast de aankoop van nieuwe voertuigen voorziet het plan in de aanleg van nieuwe 

verbindingen en een betere dekking van weinig of slecht bediende wijken. Voor meer details, zie 

hoofdstuk 3.1.2 Uitbreiding van het aanbod pagina 13. 

 

Verlenging van tram 9 in uitvoering 

 

Sinds september 2018 verbindt de nieuwe tramlijn 9 het metrostation Simonis via het ziekenhuis 

UZ Brussel met het eindpunt Dikke Beuk. Maar omdat de MIVB zo goed op dreef is, gaat ze nog een stap 

verder. Sinds februari 2019 zijn de werkzaamheden voor de verlenging van de lijn naar de Heizelvlakte 

volop aan de gang.  

Het project, onder leiding van Brussel Mobiliteit, stelt een volledige herinrichting van de openbare ruimte 

voor langs het tracé van de lijn, vanaf Dikke Beuk via de Modelwijk tot aan het metrostation Koning 

Boudewijn, met aandacht voor een eigen trambedding, een oplossing voor de veiligheidsproblemen aan 

de verschillende kruispunten en een betere infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Bedoeling van de 

werken is ook om het groene karakter van de lanen langs het tracé nog meer in de verf te zetten. De 

verlenging zou in 2021 in gebruik worden genomen. 

Op langere termijn wordt op de Heizelvlakte een multimodale hub aangelegd in verbinding met lijnen 3, 

7 en 9. Die moet het overstappen tussen de drie lijnen gemakkelijker maken en tegelijk een echte ringlijn 

ten noorden van de stad creëren. Meer info op de website www.tram9.brussels 

 

Nieuw op metrolijn 3 

 

In mei stelde de Raad van Bestuur van de MIVB de onderneming aan die de werken voor het “Grondwet”-

project zal uitvoeren, meer bepaald de aanleg van de nieuwe metrolijn 3. De tijdelijke vennootschap 

Toots, onder leiding van Besix in samenwerking met Jan De Nul en Franki Construct, zal het toekomstige 

metrostation “Toots Thielemans” en een nieuw tunnelgedeelte bouwen, het station Lemonnier 

renoveren en de uitgangskoker van de tramtunnel aan de Zuidlaan aanpassen.  

De nieuwe lijn 3 moet de MIVB in staat stellen te voldoen aan de steeds grotere vraag naar openbaar 

vervoer in het noorden van het gewest en om meer capaciteit te bieden op de noord-zuidverbinding, die 

verzadigd is. Daartoe wordt de huidige noord-zuid premetro-as omgebouwd tot metro. In een tweede 

fase wordt de tunnel verlengd met meer dan 4 km, voorbij het Noordstation tot aan Bordet. Zo komen er 

7 nieuwe stations bij. 

 

Verjongingskuur voor de oost-westverbinding  

 

Om de voortdurende reizigersstroom te kunnen blijven opvangen en het vervoerssysteem intussen toch 

veilig te houden, begon de MIVB met een ambitieus moderniseringsprogramma voor de metro. In 2019 

http://www.tram9.brussels/
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werden de voorbereidende werken voor de installatie van de nieuwe veiligheidssignalisatie voortgezet 

op de oost-westas (lijnen 1 - 5), die meer dan 40 jaar geleden in gebruik werd genomen. Die nieuwe 

signalisatie, gekoppeld aan de levering van nieuwe M7-metrostellen, moet het mogelijk maken om de 

doorgangsfrequenties op te voeren. De nieuwe signalisatie moet in 2020 op het eerste testgedeelte van 

lijnen 1 en 5 in gebruik worden genomen.  

Wanneer de frequenties op de hele oost-westas in 2023 tijdens de piekuren van 2 minuten 30 naar 

2 minuten worden gebracht, komen er 7.000 extra plaatsen per uur bij. De frequenties op lijnen 2 - 6 

zullen vanaf 2021 van 3 minuten naar 2 minuten 30 worden gebracht, goed voor 4.000 extra plaatsen per 

uur. 
 

 

De MIVB bleef ook in 2019 haar vloot vernieuwen en uitbreiden (zie hierna):  

Meer en schonere bussen 

De komst van de 25 100 % elektrische gelede bussen, naast de 7 elektrische midibussen en 5 elektrische 

standaardbussen die al in dienst zijn, bevestigt de wens van de MIVB om zich te richten op innovatieve 

en milieuvriendelijkere technologieën.  

Naast deze 37 bussen die uitsluitend op elektrische energie rijden, nam de MIVB in mei ook de eerste 

exemplaren van de 141 gelede hybride bussen in gebruik, waarvan de rest in 2020 wordt geleverd. De 

nieuwe bussen zijn dus een versterking voor de 110 al geleverde hybride standaardbussen.  

Dankzij de geleidelijke inzet van al die verschillende voertuigen kan de MIVB voldoen aan de eisen van de 

lage-emissiezone die het Brusselse Gewest instelde en kan ze tegelijk haar busvloot uitbreiden om de 

capaciteit van het net te verhogen voor de verdere uitrol van het busplan. Eind 2019 telde de vloot van 

de MIVB 800 bussen. 

90 “Trams New Generation”  

Ook de tramvloot van de MIVB wordt groter. Na een eerste bestelling van 60 “Trams New Generation”, 

plaatste de Raad van Bestuur van de MIVB in mei een bijkomende bestelling voor 30 trams bij het bedrijf 

Bombardier. De levering van de eerste van die 90 “TNG”-trams is gepland in het eerste kwartaal 2021. 

De komst van de 90 nieuwe trams, gecombineerd met de vervanging van de oudste trams, zal de totale 

capaciteit van de tramvloot van de MIVB met ongeveer 10.000 plaatsen doen toenemen, wat neerkomt 

op een capaciteitstoename van 15 %, die ten goede komt aan alle reizigers. 

Begin mei 2019 kwam Zijne Majesteit de Koning een levensgrote replica van de nieuwe tram onthullen, 

tentoongesteld op het Koningsplein. Het publiek kreeg vervolgens de kans om deze te bewonderen.  

43 M7-metrostellen in de maak 

Om tegemoet te komen aan de voortdurende toename van het aantal reizigers en de toekomstige 

uitbreiding van het metronet ten noorden van de stad (de toekomstige lijn 3), bestelde de MIVB 

43 nieuwe metrostellen bij de Spaanse maatschappij CAF. De eerste 22 M7-stellen worden momenteel 

gebouwd. Ze worden gespreid geleverd tot in 2022. De volgende 21 metrostellen werden al besteld.  

Vernieuwing van de sporen 

Het programma voor de vernieuwing van de tramsporen liep ook in 2019 door. In totaal vernieuwde 

de MIVB 10,42 km sporen. Er werden grote projecten uitgevoerd in de Brugmannlaan en op het Sint-

Lambertusplein in Laken. De vernieuwing van de tramsporen in de Lesbroussartstraat en op het 
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Marie-Joséplein in Elsene ging gepaard met werkzaamheden om de omliggende openbare ruimten op te 

waarderen en de toegankelijkheid te verbeteren.  

Het betreft een belangrijke evolutie in de projecten van de MIVB, die steeds vaker gepaard gaan met 

grondige ingrepen in de openbare ruimte. Dit toont aan dat de MIVB wil bijdragen aan een betere 

levenskwaliteit in Brussel en zo haar actie wil afstemmen op de visies van het Gewest en de 19 gemeenten 

op dit vlak. 

 

4.2 Planning van de investeringen (Artikels 38-40) 
 

De planning van de investeringen in het openbaar vervoer en de middelen nodig om ze te kunnen 

verwezenlijken, zijn vastgelegd in een Meerjareninvesteringsplan (MIP) dat loopt over een periode van 

10 jaar en om het half jaar wordt bijgewerkt.  

De actualisering werd uitgevoerd in september 2019 en diende als basis voor het opstellen van de 

begroting 2020, die door de Regering werd goedgekeurd. 

 

4.3 Beheer van de infrastructuren (Artikel 42) 
 

4.3.1 Roltrappen en liften (Artikel 42.2) 
 

Verbintenis Artikel 42.2: “Programma voor de installatie van liften en de vervanging van roltrappen” 

 

De nieuwe roltrappen worden ofwel in het kader van de renovatie van stations geïnstalleerd, ofwel in het 

kader van de instandhouding van het materieel, waarbij bestaande roltrappen worden vervangen 

wanneer die het einde van hun levensduur hebben bereikt of wanneer het aantal pannes onaanvaardbaar 

is geworden voor de reizigers. 

Balans van het jaar 2019 

1. Roltrappen 

Station Alma: 4 nieuwe roltrappen 

Station Roodebeek: 2 nieuwe roltrappen 

Station De Brouckère Noord-Zuid: 2 nieuwe roltapijten, 3 nieuwe roltrappen 

Station De Brouckère Oost-West: 3 nieuwe roltrappen 

Station Josephine Charlotte: 4 nieuwe roltrappen 

Station Delta: 2 nieuwe roltrappen 

Station Montgomery: 1 nieuwe roltrap 

Station Anneessens: 1 nieuwe roltrap 

 

2. Liften 

Station Alma: 2 liften - station toegankelijk voor PBM 

Station Vandervelde: 2 liften - station toegankelijk voor PBM 

Werkzaamheden liften in 2019: Station Vandervelde: voltooid  
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4.3.2 Renovatie van de stations (Artikel 42.3) 
 

In 2019 werden drie stations gebouwd en voltooid: De Brouckère Noord-Zuid, Alma en Beurs 

In andere stations waren de werken eind 2019 nog lopende: De Brouckère Oost-West en Clemenceau  

Na 22 maanden werken werd het Beursstation in februari ingewijd. De focus lag daarbij op 

toegankelijkheid, veiligheid, verlichting en netheid. Het nieuwe station zet de fiets in de kijker: fietspunt/-

herstelpunt, bike-wash en fietsparking met plaats voor 800 fietsen en het kreeg ook een kunstenruimte, 

QARTIER genaamd, waar jonge Brusselse kunstenaars hun werk kunnen tonen. Het gerenoveerde 

Beursstation won de visit.brussels Award visit.brussels Award in de categorie “Public initiative 2018” en 

kreeg ook een erkenning van de Brusselse Federatie voor Stedenbouw, die de MIVB een Gouden Regel 

voor stedenbouw toekende. 

Sinds maart is er ook een gelijkaardige fietsparking beschikbaar in het station De Brouckère, dat 

eveneens wordt gerenoveerd. 

 

4.4 Bovengrondse haltes (Artikel 44) 
 

In 2019 kon de cel Assets Management & Maintenance van de MIVB zich ontplooien en organiseren. Ze 

staat voortaan in voor het de hele levenscyclus van de bovengrondse haltes en kon haar activiteiten 

uitbreiden. Sinds het najaar 2019 is er een nieuwe interface tussen de gegevensbronnen en het 

SAP-systeem operationeel, een belangrijke stap voor de opvolging van de inventaris op basis van 

betrouwbare gegevens.  

Tijdens de zomer 2019 heeft een lijst van enkele honderden haltes met 200 gemeten items/haltes de 

klassering van deze haltes met hun gedetailleerde beschrijving mogelijk gemaakt, wat de opvolging ervan 

vergemakkelijkt.   

 

Daarnaast is de stapsgewijze integratie van de gegevens Accessibus in SAP aan de gang. Op 

210 ingevoerde haltes, zijn bijna 2/3 ervan Toegankelijkheid rolstoelgebruiker A (= autonomie), meer dan 

25 % Toegankelijkheid rolstoelgebruiker B (= begeleid) en slechts 10 % Toegankelijkheid rolstoelgebruiker 

C (= niet). 

Wat betreft de hulp aan mensen met een visuele beperking: meer dan 55 % van de haltes is voorzien van 

een veiligheidslijn, meer dan 33 % van de haltes beschikt over een soepele wachtzone en meer dan 25 % 
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van de haltes heeft ook podotactiele geleiders die de natuurlijke geleidingslijn met de wachtzone 

verbindt.  

Deze ontwikkelingen, gegevensanalyses en standen van zaken hebben geleid tot een programma voor de 

verbetering van de haltes en de verschillende stappen voor de uitvoering en opvolging ervan. Dit 

programma, de grondslagen en de daaruit voortvloeiende projecten werden in januari 2020 voorgelegd 

aan het Opvolgingscomité. 

 

4.5 Remises (Artikel 45) 
 

Met de komst van nieuwe voertuigen moet de MIVB ook haar capaciteit voor stalling en onderhoud 

aanpassen, met andere woorden: nieuwe stelplaatsen bouwen. Op 31 augustus werd de nieuwe 

busstelplaats Marly in Neder-over-Heembeek in gebruik genomen. Dit is de vijfde busremise van de MIVB, 

maar de eerste die van meet af aan werd ontworpen om aan de specifieke eisen van elektrische bussen 

te voldoen. Het project ging zijn tweede fase in, met werken in en rond de huidige remise. De oppervlakte 

ervan wordt verder vergroot en er komt ook een nieuw gebouw. In 2024 zouden de werken klaar moeten 

zijn. 

In Anderlecht werden de bouwwerken aan de nieuwe metroremise Erasmus voortgezet. De stelplaats 

bevindt zich grotendeels ondergronds en is 30.000 m2 groot. Op termijn zullen hier 23 metrostellen 

worden gestald en zullen er 7 stellen tegelijkertijd kunnen worden onderhouden. In september werd een 

belangrijke mijlpaal bereikt met de aanleg van de eerste sporen. Die sporen werden aangelegd in het deel 

van de stelplaats dat met het eindpunt Erasmus zal worden verbonden. 

De MIVB past haar bestaande remises aan: 

In juni wijdde de MIVB de nieuwe voetgangersbrug van stelplaats Delta in: een belangrijke stap in de 

aanpassing van de remise voor het moderniseringsprogramma voor de metro. In de Delta-vestiging 

komen de centrale systemen voor de nieuwe seininrichting, die de capaciteit van lijnen 1 en 5 praktisch 

zal verdubbelen. 

In de vestiging in Haren ging de bouw van het Maintenance Center in augustus de laatste fase in. 

Vanaf 2020 zal deze toekomstige onderhoudswerkplaats de historische werkplaatsen van Belgrado en 

Kuregem en die van Birmingham en Klein Eiland op één locatie samenbrengen. Om de medewerkers al 

wat vertrouwd te maken met hun nieuwe werkplek organiseerde de MIVB eind 2019 een virtuele 

rondleiding met VR-brillen.  

In de remises Jacques Brel en Haren worden ook inrichtingswerken uitgevoerd voor het herladen van de 

elektrische bussen. 

 

5 ACTIVITEITEN BUITEN DE OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN 
 

De belangrijkste strategische oriëntatie van de MIVB betreffende de activiteiten die niet onder de 

openbare dienstverplichtingen vallen, is de realisatie van commerciële activiteiten die in 

overeenstemming zijn met de behoeften van de gebruikers. In dit kader zal de MIVB waken over een 

gediversifieerde bezetting van de handelsruimten.  
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In 2019 gingen 9 nieuwe winkels open in de Brusselse metro. De totale winkeloppervlakte bedraagt nu 

6.235 m2, verdeeld over 71 winkels. Al die winkels stellen ongeveer 350 VTE’s te werk. 

Het aanbod is er uiteenlopend, met onder meer een bakker, supermarkt, visbar, sappenbar, koffiebar en 

een wenskaartenboetiek.  

Zo wil de MIVB haar reizigers een waaier van gediversifieerde en relevante diensten aanbieden op hun 

parcours doorheen haar infrastructuur. Daarom gaat de MIVB gewoon door met het commercialiseren 

van de beschikbare ruimten in de metrostations. 

 

6 RELATIES MET DE ANDERE ACTOREN 
 

6.1 Beheer van de werken en de bouwplaatsen (Artikel 50) 
 

Overeenkomstig artikel 19.3 van het Bestek van 18 juli 1996 is de MIVB gemachtigd om de 

verantwoordelijke voor de storing een financiële compensatie te vragen voor de bijkomende 

exploitatiekosten die ze heeft moeten aangaan in het kader van omleidingen en dienstaanpassingen. De 

meerkosten voor de MIVB worden specifiek opgevolgd in het kader van het Opvolgingscomité en worden 

ten laste genomen door de compensatie voor tijdelijke aanpassingen van het aanbod die is voorzien in 

Artikel 61.3. Voor het jaar 2019 was het indicatief compensatiebedrag 2.693,5 k€. 

Overzicht van de totale kosten voor de MIVB (totale werkelijke uitgaven) en het gedeelte van deze kosten 

die door de dotatie worden gedekt voor de verschillende soorten evenementen:  

 

Bepaalde evenementen of werken waren vrij uitzonderlijk in 2019:  

• Leopold II-tunnel: 1.261 k€ (1.400 k€ voorzien in het Contract van Openbare Dienst in 2019 en 2020)  

• Openbare werken: werken Sibelga Hoogstraat (3 maanden): 203 k€ (pendelbus B30); werken 

Elsensesteenweg/Naamsepoort (4 maanden): 158 k€ (pendelbus B70)  

• Event: Tour de France: 672 k€ (gratis netwerk, versterkingen netwerk, begeleiding, marketing); twee 

concerten op de Heizel: 56 k€  
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Werfbegeleiding 

  

De MIVB heeft al heel wat jaren ervaring met het begeleiden van buurtbewoners, winkeliers en reizigers 

in het kader van grote projecten. Voor de werken aan het station Toots Thielemans (de toekomstige 

metrolijn 3) ging de MIVB nog een stap verder door een bijzondere overeenkomst te ondertekenen met 

de gewestregering, Brussel Mobiliteit, hub.Brussels, de Stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis: het Toots 

Thielemans-pact. Het doel van die overeenkomst is om de impact van de werkzaamheden zoveel mogelijk 

te beperken en er een voorbeeldige werf van te maken. 
  

6.2 Evenementen en manifestaties (Artikel 52) 
 

In 2019 is de MIVB twee keer bijeengekomen met VisitBrussels om samen de te strategie te bepalen die 

moet worden gehanteerd met betrekking tot de mobiliteit van de evenementen in Brussel. De twee 

partijen zullen proberen een coherente en consistente aanpak te ontwikkelen.  

 

6.3 Uitwisseling van informatie en gegevens (Artikel 53) 
 

6.3.1 Uitwisseling van informatie en gegevens met andere mobiliteitsactoren (Art. 53.1) 
 

In de loop van het jaar werden inspanningen geleverd om nieuwe datasets toe te voegen aan de Open 

Data van de MIVB, waaronder de haltes per lijn, de informatie van de haltes en de realtime informatie 

aan de reizigers. De toename in het gebruik van Open Data was zeer sterk gedurende het jaar 2019 en 

steeg van 65 000 naar meer dan 200 000 aanvragen per dag. Deze groei zorgde vanzelfsprekend voor 

nieuwe behoeften en zette de MIVB aan om vooruit te kijken met een project om het platform volledig 

te herontwerpen.  

 

6.3.2 Uitwisseling van informatie en gegevens met het Gewest (Artikel 53.2) 
 

De gegevensuitwisselingen tussen de MIVB en Brussel Mobiliteit gebeuren ofwel op structurele basis, 

zoals bijvoorbeeld voor het jaarlijkse aantal ritten per station, ofwel op verzoek, afhankelijk van de geuite 

behoeften, zoals:  

- Gegevens over het nachtleven: frequentatie van de lijnen in de late avond, typologie van de lijnen, 

enz.  

- Gegevens over de toegankelijkheid en aanverwante studies: impact van de verschillende tracés 

van de tram NOH op de berekende verplaatsingstijden, balans van de evolutie van het 

toegankelijk maken van het netwerk 

- Gegevens over de snelheid en de stiptheid (Arctic) in het kader van de inrichtingsstudie, zoals 

voor de studie van het doorkruisen van de tram van de kruispunten Janson en Waterloo. 

- Gegevens over de frequentatie om het aantal voetgangers die de Emile Vanderveldesquare 

oversteken, te evalueren 

De uitwisselingen zijn wederzijds. De MIVB heeft onder andere een studie verricht over de aanwezigheid 

in het Brussels Gewest tijdens de zomer op basis van gegevens van mobiele telefonie die door Brussel 

Mobiliteit waren doorgegeven en werden vergeleken met frequentatiegegevens, een studie die ze 

vervolgens met Brussel Mobiliteit heeft gedeeld. Gegevens uit het gewestelijke Musti-model werden 

opgenomen in het model van de MIVB. 
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7 GOVERNANCE EN BEDRIJFSBEHEER 
 

7.1 Principes van goed bestuur (Artikel 54) 
 

Op 31 december 2019 telde de MIVB 9.420 medewerkers (goed voor 9.203, 6 voltijds equivalenten). --- 

Dit betekent dat het aantal personeelsleden in vergelijking met 2018 met 4,2 % toenam. Het afgelopen 

jaar wierf de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij 965 nieuwe medewerkers aan. Het ging voor het 

merendeel om bestuurders (39,8 %) en arbeiders (37,41 %). 

Deze aanwervingen zijn bedoeld om medewerkers die met pensioen gaan te vervangen. Ze geven 

de MIVB bovendien de mogelijkheid om het openbaarvervoersaanbod in Brussel verder uit te breiden en 

te verbeteren en grootschalige projecten rond de uitbouw van het netwerk te voltooien. 

In 2019 behaalde de MIVB voor het 5de jaar op rij de certificering “Top Employer”.  

Almaar meer vrouwen 

Het aantal vrouwen in de onderneming blijft toenemen. Eind 2019 had de MIVB 1.053 vrouwelijke 

medewerkers in dienst. Die vertegenwoordigen nu 11,18 % van het personeel. 17,3 %  van de 965 nieuwe 

medewerkers zijn vrouwen. 

Tussen 2015 en 2019 nam het aantal vrouwen bij de MIVB met bijna 40 % toe. Een opmerkelijke stijging, 

vooral bij de bestuurders. Eind 2019 waren er 345 vrouwelijke medewerkers (8,41 % van de bestuurders), 

hetzij een toename van 53 % in 4 jaar.  

Deze cijfers zijn het gevolg van de verschillende acties van de MIVB, die een actief beleid voert om meer 

vrouwelijke medewerkers aan te trekken: deelname aan jobbeurzen en gerichte rekruteringscampagnes, 

een coöptatieprogramma via het personeel aan te moedigen en nog tal van andere initiatieven. 

Ter gelegenheid van 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseerde de MIVB voor het derde 

opeenvolgende jaar een Women Afterwork. Tijdens de week die aan het evenement voorafging, zette de 

onderneming haar vrouwelijke medewerkers in de kijker met een rekruteringscampagne waarin zij de 

hoofdrol vertolkten.  

De MIVB valt in de prijzen  

De diversiteitsinitiatieven van de MIVB worden ook buiten de onderneming gesmaakt. Zo mocht de MIVB 

een “Belgian Diversity Award” in ontvangst nemen die wordt uitgereikt door antiracismevereniging 

Ucobel (United Color of Belgium). En een van haar medewerksters won een Diwan Award in de categorie 

“Engineering & IT”. Deze award zet talenten met een verschillende achtergrond in de kijker.  

Toezien op het welzijn op het werk  

Een van de grootste bekommernissen van de MIVB is dat alle medewerkers zich goed voelen. Om die 

reden neemt de MIVB sinds enkele jaren verschillende psychosociale begeleidingsmaatregelen, met 

onder meer een team van sociaal adviseurs op het terrein, bijstand voor slachtoffers van agressie of een 

ongeval en een dienst die psychosociale bijstand levert en de klok rond bereikbaar is voor medewerkers 

en/of hun gezin. De MIVB lanceert ook regelmatig transversale campagnes voor haar personeel waarbij 

tips worden gegeven om stress, burn-out en verslavingen te voorkomen en die leefgewoonten promoten 

die het welzijn bevorderen. 
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In 2019 legde de MIVB de eerste basis voor een transversaal programma om het absenteïsme binnen de 

onderneming terug te schroeven. Om dit groeiende fenomeen in alle ondernemingen te beteugelen, 

werd een multidisciplinair team opgezet dat een actieplan moet opstellen. 

Opleidingen voor medewerkers 

De MIVB werft niet alleen extra personeel aan, maar investeert ook in de opleiding van haar 

medewerkers. In totaal volgen de personeelsleden ieder jaar duizenden uren opleiding: niet alleen 

rijopleidingen en technische opleidingen maar ook leren omgaan met stress, communicatie, talen, leiding 

geven … In 2019 werden in de hele onderneming 531.846 opleidingsuren gegeven.  

Het besturen van hybride en elektrische bussen, die almaar meer op het net worden ingezet, vereist een 

gerichte opleiding. Een hele uitdaging voor het opleidingscentrum van de MIVB. In 2018 en 2019 werden 

bijna 2.000 bestuurders opgeleid om er soepel mee te rijden en daardoor de milieuprestaties van dit type 

voertuig te optimaliseren. Dat is een al even grote uitdaging voor de technische teams van de Business 

Unit Bus, waar 300 technici een specifiek opleidingstraject doorlopen. 

In 2019 ontwikkelde de MIVB ook een nieuw leadershipmodel. Het is een echt referentiekader dat 

managers in staat stelt om de vaardigheden van hun medewerkers gericht aan te spreken en te 

ontwikkelen. Het model zal ook worden gebruikt om de trajecten en opleidingen voor de ontwikkeling 

van leadership te ondersteunen en om toe te zien op de coherentie, eenheid en transversaliteit van de 

ontwikkelingstrajecten voor de hele MIVB. Dit model wordt in de loop van 2020 uitgerold.  

 

8 FINANCIERING 
 

8.1 Financiering door het Gewest - Globale dotatie voor de compensatie van de 

openbare dienstverplichting (Artikel 57) 
 

De globale dotatie wordt berekend volgens de bepalingen van Titel VIII en bijlage 6 van het Contract van 

Openbare Dienst 2019-2023. 
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Het bedrag van het programma voor de uitbreiding van het aanbod (artikel 61.1) voor de initiatieven die 

vóór 2019 zijn opgestart, werd opgenomen in de werkingsdotatie. Daarom bevat bovenstaande tabel 

alleen de nieuwe initiatieven. 

Het Contract van Openbare Dienst 2019-2023 heeft de werkingsdotatie geherstructureerd en nu bevatten 

de financiële incentives (Artikel 58.2) enkel de resultaten voor de kilometerproductie, de doelstellingen 

op het vlak van kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteitsinitiatieven. Voor 2019 zal rekening 

worden gehouden met de volgende bonussen (berekende bedragen op basis van de bijlagen van het 

Contract van Openbare Dienst, zonder indexering) voor de storting in 2020: kilometerproductie 

€ 295.000, kwaliteit van de dienstverlening € 1.950.000 en kwaliteitsinitiatieven € 1.111.200. 

Compensatie voor gratis vervoer bij vervuilingspieken (Artikel 58.3) 

Er was geen vervuilingspiek voor de referentieperiode. Deze dotatie was dus niet nodig. 

Compensatie voor de evolutie van de bovengrondse klantsnelheid (Artikel 61.2) 

De dotatie voor compensatie van de klantsnelheid voor 2019 (overgang naar het nieuwe Contract van 

Openbare Dienst). 

 

8.2 Eigen ontvangsten 
 

In 2019 bedroegen de netto verkeersinkomsten 225,1 miljoen euro. Dit is een stijging met 4 % ten 

opzichte van het voorgaande jaar. De tarieven zijn niet gestegen, maar het volume van de verkoop van 

vervoerbewijzen nam wel toe. Die stijging is voornamelijk te danken aan de verkoop van klassieke 

abonnementen tegen normaal tarief (+ 3 %) en dan vooral de maandelijkse MIVB-abonnementen (+ 5 %), 

de éénrittenkaarten (+ 6 %), voornamelijk dankzij het succes van Winterpret en de check-out in de metro 

(valideren aan de uitgang), abonnementen tegen voorkeurtarief (+ 8 %) en meerrittenkaarten (+ 3 %). 

 

Tariefsysteem en tariefevoluties (Artikel 62.2) 

Krachtens artikel 18 van de ordonnantie van 22 november 1990 worden de prijzen van de 

vervoerbewijzen vastgesteld door de Regering op voorstel van de Raad van Bestuur van de MIVB. 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ging verder met de bevriezing van de tarieven die de laatste jaren 

van toepassing was. Er was dus geen enkel tariefaanpassing van de vervoerbewijzen in 2019. 

Commerciële activiteiten 

De MIVB is gemachtigd om naast haar hoofdactiviteit commerciële activiteiten te ontwikkelen, onder 

andere concessie van handelsruimten in lijn met de diverse behoeften van de gebruikers via Metro Store 

Company en de reclame.  

De huurinkomsten (7.973 kEUR) zijn met 8,6 % gestegen ten opzichte van 2018, voornamelijk door de 

verhuur van nieuwe winkelruimten, een fietsherstelpunt in het station Beurs en een fietsenstalling in het 

station De Brouckère. En ook de inkomsten uit reclame (7.594 kEUR) zijn gestegen (+5,6 %) ten opzichte 

van 2018. 
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8.3 Principes van financieel beheer 
 

De MIVB moet niet alleen jaarlijks een geraamde begroting goedkeuren die in evenwicht is, maar is ook 

verplicht om haar boekjaar in evenwicht af te sluiten volgens ESR 2010. 

Naast de verplichting tot een begrotingsevenwicht opgenomen in het Contract van Openbare Dienst, gaf 

de Regering de opdracht aan de MIVB om in 2019 een positief netto financieringssaldo te produceren 

van 80.815 kEUR. Het in 2019 gerealiseerde netto saldo bedroeg 77.772 kEUR. 

Het verschil wordt grotendeels verklaard door de gedeeltelijke niet-realisatie van de in het Contract van 

Openbare Dienst voorziene dotaties voor het jaar 2019: 

• Dotatie verbetering van de veiligheid (beslissing BHR van vóór 2015): ontvangst van 3.000 k€ 

in 2019, ten opzichte van 6.428 k€ voorzien in het Contract van Openbare Dienst 

• Dotatie BELIRIS: ontvangst van 91.431 k€ in 2019, ten opzichte van 96.300 k€ voorzien in het 

Contract van Openbare Dienst. 

 

 

8.4 Tabel van de investeringen 
 

Details van de door de MIVB gedane investeringen in 2019 (groei van 16 % ten opzichte van 2018). 
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9 OPVOLGINGSCOMITÉ VAN HET CONTRACT (Artikel 66) 
 

In 2019 is het Opvolgingscomité van het Contract van Openbare Dienst negen keer bijeengekomen, op 

17 januari, 19 maart, 23 april, 18 juni, 12 september, 10 oktober, 21 oktober en 10 december.  

Tijdens de vergaderingen zijn de volgende punten aan bod gekomen:  

- Klantenbarometer en barometers imago “MIVB” 

- Koolstofbalans 2017 

- Opvolging van de indicatoren van het Contract van Openbare Dienst  

- Berekening van de bonus-malus 2018: bonus milieu, bonus barometer en thermometers, bonus 

kwaliteit van de dienstverlening, bonus kwaliteitsinitiatieven ... 

- Nieuwe berekeningsmethode van de bonus verbonden aan de certificatie van de kwaliteit van 

de dienstverlening vanaf 2019; nieuwe initiatieven op het vlak van kwaliteit voor 2019; nieuwe 

indicatoren kwaliteit van de dienstverlening Contract van Openbare Dienst 2019-2023; Audit 

kwaliteit van de dienstverlening 

- Ontvangsten 2018 

- Frequentatie + Noctis 2019 

- Strategisch plan toegankelijkheid 

- Cel haltes 

- Gemiddelde forfaitaire kosten 

- Presentatie van de klantenstudies, waaronder het onderzoek info reizigers en impact van de 
werven 

- Programma voor de vernieuwing van roltrappen en liften 
- Temporis – scheiding van de stilstandtijden voor de berekening van de klantsnelheid 

- Statuut van het project CoVo, methodologie en eerste resultaten. 

 


