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Samenvatting

Naar aanleiding van het dramatische treinongeval in Buizingen heeft de Kamer
van Volksvertegenwoordigers op 25 februari 2010 een bijzondere commissie aangesteld die de voorwaarden voor de veiligheid van het spoorwegennet in België
moet onderzoeken.
De voorzitter van die commissie heeft het Rekenhof gevraagd hem de studies toe
te zenden die het eerder al over de voormalige NMBS en de NMBS-groep heeft
uitgevoerd en de aspecten te onderzoeken van het investeringsbeleid van die
vennootschappen die in die studies niet specifiek aan bod kwamen.
Naar aanleiding van die vraag heeft het Rekenhof beslist bij te dragen tot het
parlementaire onderzoek van de veiligheidsvoorwaarden bij het spoor door middel
van een informatieverslag dat het heeft opgesteld op basis van de documenten
en informatie waartoe het krachtens zijn controlebevoegdheden toegang heeft.
In hoofdstuk 1 wordt het kader van de spoorwegveiligheid gesitueerd in zijn Europese context. Het preciseert o.m. de rol van de nationale veiligheidsinstantie en
van het onafhankelijke onderzoeksorgaan en omvat een evaluatie van de Belgische
toestand in het licht van de Europese veiligheidsdoelen.
Hoofdstuk 2 preciseert de Europese regels voor interoperabiliteit, een noodzakelijke voorwaarde om een binnenmarkt voor spoorwegvervoer te creëren. Het
Rekenhof werpt in dat hoofdstuk vragen op in verband met de status van het systeem TBL1+ en de impact van de ontplooiing ervan op de spoorwegveiligheid.
Hoofdstuk 3 gaat over het beheer van de investeringsprojecten in verband met de
systemen GSM-R en ETCS, die essentiële elementen zijn voor automatische
treinbescherming op het Europese spoorwegnet. Dat hoofdstuk beschrijft de
chronologie van de beslissingen, de evolutie van de planningen en de budgetten
die voor die projecten zijn uitgetrokken.
In hoofdstuk 4 wordt onderzocht hoe de spoorwegveiligheid wordt benaderd in
de wet op de autonome overheidsbedrijven en in de opeenvolgende beheers
contracten die werden gesloten tussen de Staat en de voormalige NMBS en
nadien de NMBS-groep.
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Inleiding

Opdracht
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 25 februari 2010 een bijzondere
commissie aangesteld die de voorwaarden van de veiligheid van het spoorwegennet in België moet onderzoeken. Ze nam daartoe het initiatief naar aanleiding van
het dramatische treinongeval in Buizingen op 15 februari 2010.
De voorzitter van de commissie Spoorwegveiligheid heeft het Rekenhof bij brief
van 10 maart 2010 gevraagd:
•

aan het secretariaat van de commissie de studies te bezorgen die het in
verband met de voormalige NMBS en de NMBS-groep heeft uitgevoerd;

•

aspecten van het investeringsbeleid van de voormalige NMBS en van de
NMBS-groep die in die studies niet specifiek aan bod kwamen, te onderzoeken en te bestuderen.

Het Rekenhof heeft als antwoord de volgende drie verslagen toegezonden, die op
verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers waren opgesteld:
•

De goede besteding van de rijksgelden door de NMBS (mei 2001)

•

Naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS
Holding (juli 2008)

•

Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de
NMBS, Infrabel en de NMBS Holding (oktober 2008).

Als gevolg van dat verzoek heeft het Rekenhof beslist bij te dragen tot het parlementair onderzoek van de voorwaarden voor de spoorwegveiligheid door de volgende aspecten te onderzoeken:
Wat betreft de omzetting door de Belgische Staat van de Europese richtlijnen in
verband met de spoorwegveiligheid, heeft het Rekenhof de beschikbare documenten onderzocht over de conformiteit van de Belgische regels met de Europese richtlijnen en over de uitvoering van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen.
Wat de investeringsprojecten betreft in verband met de invoering van een telecommunicatiesysteem (GSM-R), de installatie van het Europese seinsysteem
ETCS, en het systeem TBL1+, heeft het Rekenhof de chronologie van de beslissingen van de verschillende partijen en de budgetten die in de opeenvolgende
investeringsplannen waren uitgetrokken, onderzocht, net als de uitvoering door
de Staat en door de voormalige NMBS en vervolgens door de drie vennootschappen van de NMBS-groep van hun wederzijdse verplichtingen.
Tot slot heeft het Rekenhof de bepalingen over de spoorwegveiligheid onderzocht
uit de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en uit de opeenvolgende beheerscontracten, en ook de
opvolging van de goede uitvoering ervan.
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Onderzoeksmethode
Het Rekenhof heeft de volgende methodes gehanteerd om de nodige gegevens te
verzamelen:
•

onderzoek van de Europese en Belgische wetgeving;

•

analyse van de documenten die beschikbaar waren bij de FOD Mobiliteit
en Vervoer, meer in het bijzonder bij de directie Spoorvervoer;

•

interviews met de betrokken diensten van de FOD, met inbegrip van de
Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en het
onafhankelijk onderzoeksorgaan;

•

vragenlijsten verzonden aan de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS om
informatie te vergaren over de verantwoordelijkheden op het vlak van
spoorwegveiligheid, en over de technische normen die in de Europese context toepasbaar zijn.

Het Rekenhof wenst de FOD Mobiliteit en Vervoer alsook de vennootschappen
van de NMBS-groep te danken voor hun bijdrage tot het verwezenlijken van dit
verslag.
Procedure
Om de kwaliteit van de informatie voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
te waarborgen, werd voor dit informatieverslag een tegensprekelijke procedure
gevoerd met de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de staatssecretaris voor Mobiliteit, de FOD Mobiliteit en Vervoer, alsook met de vennootschappen van de NMBS-groep.
Daartoe heeft het Rekenhof hen zijn ontwerpverslag bezorgd op 17 juni 2010.
Alle betrokken partijen hebben geantwoord. De brieven waarin ze hun standpunten verduidelijken zijn toegevoegd als bijlage bij dit verslag.
In dit verslag is de toegevoegde informatie waarmee het Rekenhof rekening kon
houden, opgenomen. Hierdoor verschilt dit verslag van het ontwerpverslag dat
het voorwerp was van de tegensprekelijke procedure.
Tijdschema van de opdracht
10
17
17
25

maart 2010
maart 2010
juin 2010
juni – 6 juli

11 augustus 2010
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brief van de voorzitter van de commissie Spoorwegveiligheid
missiebrief van het Rekenhof
toezenden van het ontwerpverslag naar de betrokken partijen
antwoorden op het ontwerpverslag
verzending van het verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
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Hoofdstuk 1
Europees kader en spoorwegveiligheid

1.1

Europees beleid inzake spoorvervoer

De integratie van de vervoersector is een sleutelelement van de Europese interne
markt. De Europese Commissie benadrukt dat het spoorwegvervoer kan concurreren met andere vervoerswijzen, o.m. op het vlak van energieverbruik, milieuimpact en veiligheid.
Een Europees spoorwegnet moet via drie krachtlijnen tot stand komen: de liberalisering, de technische interoperabiliteit en de invoering van veiligheidsnormen.
Met de aandacht voor de spoorwegveiligheid wil de Europese Unie vermijden dat
de liberalisering leidt tot een vermindering van het huidige hoge veiligheids
niveau.
Dat beleid past in een langetermijnvisie die samenhangt met de hoge kosten en
de levensduur van de spoorweginvesteringen.
De monopoliepositie van de spoorwegoperatoren en hun nauwe verbondenheid
met de staten kunnen historisch gezien verklaren dat die operatoren taken hebben uitgevoerd die normaal door de Staat hadden moeten worden uitgevoerd.
Vanaf 1991 beoogden de Europese richtlijnen de zelfreglementering van de spoorwegsector progressief te vervangen door een openbare reglementering. Hierdoor
werd de rol van de Staat op het gebied van spoorwegveiligheid vastgelegd.
Later werden de respectieve functies verder verduidelijkt onder impuls van de
richtlijn 2004/49 van het Europees Parlement en de Raad over de veiligheid op
de communautaire spoorwegen.
De mijlpalen in de liberalisering van de spoorwegen zijn:
•

1 januari 2003: internationaal goederenvervoer;

•

1 januari 2007: nationaal goederenvervoer;

•

1 januari 2010: internationaal reizigersvervoer.

Er is nog geen datum vastgelegd waarop de markt van het binnenlands reizigersvervoer wordt opengesteld voor mededinging.

1.2
1.2.1

Spoorwegveiligheid en omzettingen van 1991 tot 2004
Kader

Het Europees beleid kreeg in de eerste plaats vorm in richtlijn 91/440/EG1, die
de mededinging op het vlak van de spoorwegexploitatie wil stimuleren met de
volgende maatregelen:
•

de bestuurlijke onafhankelijkheid van de spoorwegondernemingen;

•

de – op zijn minst boekhoudkundige – scheiding van het beheer van de
spoorweginfrastructuur en van de exploitatie van de vervoerdiensten;

1

Richtlijn 91/440/EG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen
in de gemeenschap.
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•

de sanering van de financiële structuur van de spoorwegondernemingen;

•

de toegang tot de spoorwegnetten van de lidstaten voor internationaal
gecombineerd goederenvervoer.

Artikel 7 van deze richtlijn verplichtte de lidstaten erop toe te zien dat er veiligheidsregels worden vastgesteld en dat de toepassing van deze regels wordt
gecontroleerd. In het verleden namen de oorspronkelijke operatoren deze functie
waar.
Het Europese kader werd eveneens afgebakend door de Europese richtlijnen
95/18, 95/19 en 96/482. Richtlijn 95/19 stelt de verplichting in dat iedere spoorwegonderneming een veiligheidscertificaat moet hebben om toegang tot de infrastructuur te krijgen.
Nadien heeft richtlijn 2001/123 de bovenvermelde richtlijn 91/440 gewijzigd en
sommige bepalingen ervan benadrukt, met name over de onafhankelijkheid van
de normen, regels en veiligheidscertificaten4.
Artikel 7 van deze richtlijn bepaalt dat de lidstaten erop toezien dat er veiligheidsnormen en -voorschriften worden vastgesteld, dat het rollend materieel en de
spoorwegondernemingen worden gecertificeerd en dat ongevallen worden onderzocht. Die taken moeten onafhankelijk worden vervuld, zodanig dat een billijke,
niet-discriminerende toegang tot de infrastructuur wordt gewaarborgd.
1.2.2

Analyse

Richtlijn 91/440
België moest de bepalingen van de richtlijn 91/440 over de spoorwegveiligheid
vóór 1 januari 1993 omzetten. Die omzetting is in verschillende fasen en met verschillende jaren vertraging gebeurd.
Het koninklijk besluit van 5 februari 19975 preciseerde de verantwoordelijkheden
van de infrastructuurbeheerder op het vlak van spoorwegveiligheid en kende aan
de Staat een rol toe voor het vastleggen van normen en bij de controle. De
beheerder van de spoorweginfrastructuur moest jaarlijks vóór 31 maart een veiligheidsverslag over het vorige dienstjaar bezorgen. Er moest een ministerieel
besluit worden genomen om de nadere regels voor dat verslag vast te leggen.
Het duurde echter tot 20 april 2000 vooraleer dat gebeurde6. De interne normen
voor spoorwegveiligheid van de NMBS werden pas in maart 19997 in een reglement vastgelegd.
2

Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan
spoorwegondernemingen. Richtlijn 95/19/EG van de Raad van 19 juni 1995 inzake de toewijzing van
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van gebruiksrechten voor de infrastructuur. Richtlijn
96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees
hogesnelheidsspoorwegsysteem.

3

Richtlijn 2001/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 tot wijziging
van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de
Gemeenschap.

4

Zie ook richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake
de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van
spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering.

5

Koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen (91/440/EEG) van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen
in de Gemeenschap.

6

Ministerieel besluit van 20 april 2000 houdende de bepaling van de modaliteiten van het jaarlijkse
verslag met betrekking tot de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik.

7

Ministerieel besluit van 26 maart 1999 houdende goedkeuring van de normen en voorschriften
inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik.

10
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De NMBS heeft effectief jaarverslagen over de veiligheid opgesteld, maar het
directoraat-generaal Vervoer te Land (DGVL) van de FOD Mobiliteit en Vervoer
heeft die slechts louter formeel opgevolgd.
Omdat de administratie niet over de vereiste technische competenties beschikte,
werd een Technische Steundienst voor Spoorvervoer (TSDS) opgericht met door
de NMBS8 gedetacheerde personeelsleden. Deze dienst moest onder meer raad
geven bij het uitreiken van de veiligheidscertificaten.
De TSDS heeft de administratie de expertise bezorgd die ze nodig had om haar
nieuwe opdrachten te vervullen. Hij heeft de veiligheidsverslagen opgevolgd en
het ontwerp van Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI9) onderzocht dat de voormalige NMBS had uitgewerkt.
Het bestaan van de TSDS, die aanvankelijk maar één jaar zou bestaan, werd vier
keer verlengd tot 31 december 2004. Toen kwam de Dienst voor Veiligheid en
Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) in zijn plaats.
Richtlijnen 2001/12 en 2001/14
Door richtlijn 2001/12/EG is het de Staat (en niet de beheerder van de spoorweginfrastructuur) die de veiligheidsnormen moet vastleggen.
Richtlijn 2001/14/EG bepaalt dat de lidstaten waar de beheerder van de spoorweginfrastructuur niet onafhankelijk is van de spoorwegondernemingen, een onafhankelijke instantie moeten oprichten die de tarieven moet bepalen en de spoorweginfrastructuurcapaciteit moet toewijzen.
Die richtlijnen werden pas volledig omgezet in november 200310 terwijl dit had
moeten gebeuren tegen 15 maart 2003.
In het kader van die bepalingen werd de Koning belast met het definiëren van de
technische veiligheidsnormen en van de regels in verband met de veiligheid bij het
gebruik van de infrastructuur. De administratie had controlebevoegdheid.
Met het oog op een doeltreffend beheer en een niet-discriminerend gebruik van
de spoorweginfrastructuur moest er een controle-instelling komen om toe te zien
op de toepassing van de communautaire regels. Wegens de evolutie van de Europese richtlijnen, en nadien door de splitsing van de NMBS in drie entiteiten, werd
de regelgeving uit 2003 nooit concreet uitgevoerd.

8

Er werd daartoe een akkoord opgenomen in artikel 71 van het tweede beheerscontract (1997-2004)
tussen de Staat en de NMBS, dat werd geconcretiseerd door een overeenkomst tussen die twee
partijen op 9 juni 2000.

9

Gepubliceerd in verschillende delen in het Staatsblad, waaronder het ministerieel besluit van 5 september 2001.

10

Koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur en koninklijk besluit van 17 november 2003 houdende de uitvoering van de hoofdstukken III, V en VI van het bovenvermelde besluit.
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1.3 Richtlijn 2004/49 over de spoorwegveiligheid
1.3.1

Kader

Principes
De Europese Commissie acht het spoorvervoer in het algemeen zeer veilig, zowel
in vergelijking met het wegvervoer als wat de evolutie van het spoorvervoer zelf
betreft. Het aantal dodelijke slachtoffers zou van nagenoeg 400 in 1970 naar 58
in 2006 zijn gedaald11.
Richtlijn 2004/49 over de spoorwegveiligheid12 wil de organisatie van de Unie en
van de lidstaten op dat vlak verbeteren. De lidstaten moeten erop toezien dat de
veiligheid van de spoorwegen in het algemeen wordt gehandhaafd en dat ze wordt
verbeterd als dat redelijkerwijze mogelijk is. Elke infrastructuurbeheerder en elke
spoorwegonderneming is verantwoordelijk voor de exploitatieveiligheid van zijn
gedeelte van het systeem13.
Om het niveau van spoorwegveiligheid in elke lidstaat te handhaven en te verbeteren moeten nationale maatregelen worden genomen totdat de verschillende
Europese normen zijn gedefinieerd en uitgevoerd.
De lidstaten moeten daartoe dwingende nationale regels uitvaardigen en een
onafhankelijke nationale veiligheidsinstantie oprichten. Die moet de veiligheids
regels uitwerken en de toepassing ervan controleren. Daarnaast moet zij machtigingen, certificaten en erkenningen op het gebied van veiligheid uitreiken.
Elke infrastructuurbeheerder of spoorwegonderneming moet een veiligheids
beheersysteem hebben dat door de veiligheidsinstantie is gecertificeerd en dat
o.m. actieplannen omvat die zijn uitgewerkt op basis van een risicoanalyse. Idealiter zouden de investeringen moeten worden gelinkt aan de vastgestelde risico’s
en de actieplannen.
Elke staat moet bovendien een onafhankelijk onderzoeksorgaan oprichten dat de
omstandigheden moet onderzoeken van ernstige ongevallen en van ongevallen of
incidenten die zwakke punten op het gebied van veiligheid aan het licht kunnen
brengen. Daarnaast moet het onderzoeksorgaan aanbevelingen formuleren om
deze zwakke punten te verhelpen.
Er werd een Europees Spoorwegbureau (European Railway Agency of ERA) opgericht14. Dat bureau moet bijdragen tot de uitvoering van de gemeenschapswetgeving
die het concurrentievermogen van de spoorwegsector wil verbeteren door het
interoperabiliteitsniveau van de spoorwegsystemen te vergroten en ook een
gemeenschappelijke benadering wil ontwikkelen van de veiligheid van het Europese
spoorwegsysteem. Op die manier moet een Europese spoorwegruimte zonder
grenzen tot stand komen waarin een hoog niveau van veiligheid is gewaarborgd.
Het ERA heeft de exclusieve bevoegdheid voor die toegekende opdrachten.
11

Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement in verband met het
vooruitgangsverslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn over de spoorwegveiligheid en van de
richtlijnen over de interoperabiliteit van de spoorwegen, COM(2009)464 van 8 september 2009.

12

Richtlijn van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging
van richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede
inzake veiligheidscertificering.

13

Het Rekenhof gebruikt in dit verslag de terminologie uit artikel 5 van de wet van 19 december 2006
betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen.

14

Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot
oprichting van een Europees Spoorwegbureau.

12
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Evaluatiemethode voor het niveau van de spoorwegveiligheid
De spoorwegveiligheid kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van een
onaanvaardbaar risico op schade die samenhangt met de spoorwegexploitatie.
Richtlijn 2004/49 wil vermijden dat het huidige veiligheidsniveau daalt, zowel op
communautair vlak als binnen elke lidstaat. Het Europees evaluatiesysteem van
de spoorwegveiligheid berust op gemeenschappelijke methodes, indicatoren en
doelstellingen op het vlak van veiligheid.
Bijlage I bij de richtlijn 2004/49 definieert een reeks gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren, gerangschikt in vijf categorieën:
•

ongevallen (totaal aantal en aantal per soort ongeval…);

•

incidenten die zich hebben voorgedaan en incidenten die net zijn vermeden
(spoorbreuken, seinoverschrijdingen…);

•

gevolgen van de ongevallen (directe kosten, verloren uren…);

•

technische veiligheid van de infrastructuur (uitrusting van de sporen en van
de overwegen);

•

veiligheidsbeheer (interne audits).

De indicatoren voor de gevolgen van spoorwegongevallen houden rekening met
de kosten en de werkuren die een rechtstreeks verlies vertegenwoordigen.
Krachtens artikel 7 van de richtlijn 2004/49 moesten er slechts voor acht van die
indicatoren doelstellingen worden geformuleerd.
Deze gemeenschappelijke veiligheidsdoelen moesten goedgekeurd worden door
de Europese Commissie, op voorstel van het ERA, tegen 30 april 200915. Een jaar
later was men nog bezig met de goedkeuring van de voorstellen van het ERA.
Nadien zal een tweede reeks van gemeenschappelijke veiligheidsdoelen moeten
worden gedefinieerd tegen 30 april 2011, op basis van de resultaten van de eerste reeks en met het oog op een verbetering van de veiligheid.
Ter aanvulling van richtlijn 2004/49 werd de volgende regelgeving goedgekeurd:
•

verordening (EG) nr. 352/2009 van 24 april 2009 betreffende de vaststelling van een gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie
en -beoordeling;

•

beschikking 2009/460 van 5 juni 2009 betreffende de vaststelling van
gemeenschappelijke veiligheidsmethoden om te beoordelen of voldaan is
aan de veiligheidsdoelen;

•

richtlijn 2009/149 van 27 november 2009 tot wijziging van richtlijn 2004/49/
EG, wat betreft gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren en gemeenschappelijke methoden voor de berekening van de kosten van ongevallen.

Beschikking 2009/460 preciseert de gemeenschappelijke veiligheidsdoelen die
worden uitgedrukt in SGEL (slachtoffers en gewogen ernstige letsels, waarbij
tien ernstig gewonden worden teruggebracht tot één dodelijk slachtoffer). De
waarden die bij deze doelen horen, worden als volgt uitgedrukt:
•

aantal SGEL bij passagiers per trein-km;

•

aantal SGEL bij passagiers per reizigers-km;

•

aantal SGEL bij werknemers per trein-km;

•

aantal SGEL bij gebruikers van spoorwegovergangen per trein-km;

15

Zie in dat verband Recommendation on the 1st set of Common safety targets as referred to in
Article 7 of Directive 2004/49/EC, ERA, 18 september 2009.
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•

aantal SGEL bij gebruikers van spoorwegovergangen per (trein-km*aantal
spoorwegovergangen)/lijn-km;

•

aantal SGEL andere slachtoffers per trein-km;

•

aantal SGEL bij onbevoegden die zich op de spoorwegterreinen bevinden
per trein-km;

•

totaal aantal SGEL per trein-km.

Voor elk doel worden een Europese waarde en nationale waarden vastgelegd op
basis van de nationale waarden van de laatste vier jaar.
Elk land moet erover waken dat zijn resultaten niet onder zijn nationale referentiewaarden zakken.
Elk land moet er bovendien voor zorgen dat zijn resultaten niet onder de Europese waarden zakken.
Elke Europese waarde wordt vastgesteld door de hoogste nationale waarde te
nemen (d.i. het hoogste aantal slachtoffers). Als die waarde echter hoger ligt dan
tien keer het gemiddelde van de landen van de Unie, dan wordt als Europese
waarde tien keer dat gemiddelde genomen.
Dit systeem van gemeenschappelijke veiligheidsdoelen wil dus in essentie een
daling van de spoorveiligheid voorkomen en vormt dus alleen maar een stimulans
om die veiligheid te verbeteren als de nationale waarde slechter uitvalt dan tien
keer het gemiddelde.
De bovenvermelde richtlijn laat het financiële karakter van de veiligheidsindicatoren een grotere rol spelen, door zich minder op de directe kosten van ongevallen
die door de spoorwegen worden gedragen te richten en meer op de economische
impact van die ongevallen op de maatschappij. Voor de Europese Unie moet
daardoor de veiligheid kunnen worden verbeterd door de meest rendabele initiatieven te selecteren.
1.3.2

Analyse

Europese richtlijn 2004/49
Richtlijn 2004/49 legt de principes van een gemeenschappelijke evaluatiemethode vast, richt binnen elke lidstaat een organisatie op die bestaat uit een veiligheidsinstantie en een onafhankelijk onderzoeksorgaan, en creëert een stelsel
waarmee de systemen voor het beheer van en het toezicht op de naleving van de
veiligheidsnormen, kunnen worden gevalideerd.
De zogeheten regale functies die nog steeds door de infrastructuurbeheerders
werden uitgeoefend, moeten onder de bevoegdheid van de staat komen. Een
voorbeeld daarvan is dat de nationale veiligheidsinstantie de veiligheidserkenning
van de infrastructuurbeheerder uitreikt.
In een eerste fase wil de evaluatiemethode het al bereikte veiligheidsniveau handhaven en legt ze geen norm voor vooruitgang vast.
De gemeenschappelijke doelstellingen om het veiligheidsniveau te evalueren,
berusten enkel op indicatoren in termen van resultaten (op basis van de “SGEL”
hierboven beschreven).
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Er is daarentegen geen enkele indicator voor de omstandigheden van ongevallen
of de maatregelen van risicobeheersing, zoals stopsein-overschrijdingen of de
uitrusting met automatische reminstallaties voor treinen, waarvoor een doelstelling is vastgesteld.
De veiligheidsnormen en -doelen die de lidstaten hebben goedgekeurd, vervullen
een belangrijke functie maar mogen geen belemmering vormen voor de toegang
tot de markt van het spoorwegvervoer.
Omzetting
Wettelijke en reglementaire bepalingen
Richtlijn 2004/49 moest tegen 30 april 2006 omgezet zijn. De veiligheidsaspecten uit die richtlijn werden omgezet door de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en haar uitvoeringsbesluiten.
België heeft ter uitvoering van de Europese bepalingen bij het DGVL een nationale veiligheidsinstantie opgericht, de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der
Spoorwegen (DVIS). Ook werd bij de FOD Mobiliteit en Vervoer het autonome
onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten opgericht.
Het koninklijk besluit van 16 januari 2007 definieert de veiligheidseisen en -procedures van toepassing op de spoorweginfrastructuurbeheerder en op de spoorwegondernemingen.
Het duurde echter tot 13 november 2009 vooraleer in een koninklijk besluit16 het
nationale reglementair kader werd gepreciseerd en de veiligheidsniveaus, -doelen
en -methodes werden gedefinieerd.
Als veiligheidsdoel voor de infrastructuurbeheerders en de spoorwegondernemingen werd vastgelegd dat ze minstens het veiligheidsniveau van het jaar voordien
moeten halen.
De indicatoren daarvoor zijn vergelijkbaar met die van richtlijn 2004/49. Het
veiligheidsniveau zal echter via het geheel van die indicatoren worden geëvalueerd en niet enkel op basis van de gemeenschappelijke veiligheidsdoelen. De
nationale evaluatie van het veiligheidsniveau zal dus completer zijn dan die van de
Europese Unie.
De minister van Mobiliteit kan de spoorwegondernemingen en de spoorweg
infrastructuurbeheerder een specifiek veiligheidsdoel opleggen waarbij voor een
specifieke indicator een bepaalde referentiewaarde moet worden gehaald. Op
30 april 2010 was nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
De ministerraad heeft op 29 april 2010 verschillende koninklijke besluiten over de
spoorwegveiligheid goedgekeurd, waaronder een KB ter omzetting van richtlijn
2009/149 met betrekking tot de gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren.
Hoofdzakelijk worden de nieuwe definities van de gemeenschappelijke indicatoren
en veiligheidsmethodes omgezet, met inbegrip van de nieuwe Europese methode
voor de evaluatie van de maatschappelijke gevolgen van spoorwegongevallen.

16

Koninklijk besluit van 13 november 2009 tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften.
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DVIS
In een veiligheidsaudit die de regering bij een gespecialiseerde consultant had
besteld na het ongeval in Pécrot op 27 maart 2001, werd in 2004 aanbevolen dat
de FOD volledig verantwoordelijk zou worden voor de spoorwegveiligheid en
beter zou toezien op de spoorwegondernemingen en op de infrastructuurbeheerder. De aanbevelingen van de audit sloten aan bij de verplichtingen uit Europese
richtlijn 2004/49 over het oprichten van een nationale veiligheidsinstantie.
In juli 2005 werd binnen het DGVL van de FOD Mobiliteit en Vervoer de DVIS
opgericht, die in de plaats kwam van de TSDS. Het statuut en de wettelijke
opdrachten van deze instantie werden vastgelegd in de wet 19 december 2006
betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen. Het KB van 16 januari 2007 tot oprichting van een nationale veiligheidsinstantie van de spoorwegen
heeft DVIS aangeduid als nationale veiligheidsinstantie van de spoorwegen.
Bij de oprichting van de DVIS was de meest doeltreffende en snelste manier om
personeel in dienst te nemen een beroep te doen op door de NMBS-groep gedetacheerde werknemers. Op die manier kwamen in 2005 en 2006 vijftien personen
in dienst. Een deel van dat personeel was voordien bij de TSDS gedetacheerd.
Op 31 maart 2010 waren 21 van de 26 personen van de DVIS gedetacheerd door
de NMBS-groep.
Zonder hun oorspronkelijke statuut te behouden, was het niet mogelijk een beroep
te doen op die deskundige kennis omdat het personeel van de NMBS Holding een
voordeliger statuut had dan de ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
De DVIS vervult zijn toezichtopdracht op het terrein via controles, inspecties en
audits.
De controles zijn gerichte operaties die de conformiteit met een norm nagaan. De
inspecties hebben een ruimere draagwijdte (de samenstelling van een goederenkonvooi bijvoorbeeld), terwijl audits tot doel hebben na te gaan of de systemen
goed werken.
Tabel 1 – Controles, inspecties en audits van de DVIS

2007
2008
2009

Controles

Inspecties

Audits

810
1094
1362

2
2
11

0
0
1

Bron: DVIS

In 2009 raamde de DVIS dat hij een formatie van 34 personen nodig had om goed
te kunnen werken, maar hij beschikte over slechts 26 personen. Hiervan kwamen
14 personen in aanmerking voor het uitvoeren van controles, inspecties en audits,
maar rekening houdend met het ganse takenpakket van de DVIS, heeft zijn verantwoordelijke slechts 4,5 voltijdse equivalenten voor die opdrachten kunnen
inzetten. Er werden heel wat controles georganiseerd, maar er konden slechts
weinig opdrachten met grotere draagwijdte worden gerealiseerd.
De DVIS heeft in zijn jaarverslagen 2007 en 2008 gewezen op het personeelsprobleem en op de mogelijke concurrentie die de nabijheid van het ERA en van de
Europese Commissie kunnen uitoefenen op de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.
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Bij overtredingen beschikt de DVIS over geen andere actiemiddelen dan het
opstellen van een verslag, het schorsen van sommige leden van het veiligheidspersoneel17 en het verbieden van sommige spoorwegtransporten door het intrekken van de erkenning.
De DVIS kan dus geen proportionele straffen opleggen zoals administratieve
boetes. Het kabinet van de staatssecretaris voor Mobiliteit en de DVIS zelf gaan
na hoe ze hier iets aan kunnen doen.
Onderzoeksorgaan
Voordat het onderzoeksorgaan werd opgericht, werden de onderzoeken uitgevoerd door de TSDS en daarvoor door de NMBS-Holding18.
Het orgaan heeft als opdracht een onderzoek uit te voeren na elk ernstig ongeval.
Het kan ook onderzoeken uitvoeren naar ongevallen en incidenten die, in lichtjes
andere omstandigheden, hadden kunnen uitmonden in ernstige ongevallen.
Telkens zich er een ongeval of een incident bij de exploitatie voordoet, stuurt de
infrastructuurbeheerder en/of in voorkomend geval de spoorwegonderneming
een verslag aan het onderzoeksorgaan. Bij een ernstig ongeval wordt het onderzoeksorgaan onmiddellijk op de hoogte gebracht.
Het onderzoeksorgaan bestaat uit twee onderzoekers en een administratief medewerker19. Het schat echter dat het drie onderzoekers en een administratief medewerker extra nodig heeft. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 16 januari 200720
bepaalt dat het onderzoeksorgaan een beroep kan doen op de bijstand van deskundigen en zich daartoe tot om het even welke bron kan wenden. Artikel 21
van richtlijn 2004/49 bevat in dat verband restrictievere bepalingen over onafhankelijkheid.
Het is voor het onderzoeksorgaan een grote uitdaging om, volledig onafhankelijk
van de veiligheidsinstantie en andere partijen zoals de spoorwegondernemingen,
over voldoende personeel te beschikken.
Het onderzoeksorgaan stelt over elk onderzoek een verslag op. Indien van toepassing doet het aanbevelingen. Het deelt het verslag mee aan de betrokken
partijen, de veiligheidsinstantie, het ERA en de belangstellende instellingen in
andere lidstaten van de Europese Unie.
Richtlijn 2004/49 preciseert ook dat de lidstaten en hun veiligheidsinstantie de
nodige maatregelen nemen opdat er met die aanbevelingen terdege rekening
wordt gehouden.
De wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen bepaalt dat de veiligheidsinstantie en de andere instanties of organen
waaraan aanbevelingen werden geformuleerd, minstens één keer per jaar vóór
30 juni van het daaropvolgende jaar over de genomen of geplande maatregelen
verslag moeten uitbrengen aan het onderzoeksorgaan.
17

Het betreft machinisten en ander boordpersoneel die voor de veiligheid beslissende taken uit
voeren.

18

De wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen bevatte de
mogelijkheid voor de NMBS Holding om analyses uit te voeren als het onderzoeksorgaan geen
onderzoek over de ongevallen of incidenten diende uit te voeren of beslist had geen onderzoek uit
te voeren. Deze mogelijkheid werd door de wet van 26 januari 2010 tot wijziging van de boven
vermelde wet geschrapt.

19

Toestand op 30 april 2010.

20

Koninklijk besluit tot oprichting van een onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het
spoor en tot vaststelling van zijn samenstelling.
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Het onderzoeksorgaan moet jaarlijks uiterlijk op 30 september zijn jaarverslag21
voorstellen. Het moet daarin rapporteren over de maatregelen die werden genomen naar aanleiding van de voordien geformuleerde aanbevelingen22.
Op 30 april 2010 was het jaarverslag 2008 nog niet opgesteld, vooral omdat het
moeilijk was na te gaan welk gevolg de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen hadden gegeven aan de aanbevelingen van het onderzoeks
orgaan.
Het huidige hoofd van het onderzoeksorgaan, in dienst sinds november 2009,
heeft maatregelen genomen opdat voortaan in het jaarverslag over de veiligheid
van de betrokken vennootschappen specifiek zou worden gerapporteerd over de
opvolging van de aanbevelingen.
Ingebrekestelling van de Staat door de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft België in februari 200823 in gebreke gesteld omdat
het richtlijn 2004/49 over de spoorwegveiligheid nog niet had omgezet. Deze
ingebrekestelling had enerzijds betrekking op een voorkeursbehandeling van de
NMBS, waarvan de homologatie als opleidingsinstelling voor treinbestuurders als
discriminerend werd beschouwd, en anderzijds op het gebrek aan onafhankelijkheid van de veiligheidsorganen.
De vragen van de Commissie bij de opleiding van treinbestuurders komen in dit
verslag niet aan bod. Ze werden trouwens door latere besluiten geregeld.
Wat de onafhankelijkheid van de veiligheidsorganen betreft, maakt de de Commissie opmerkingen over het feit dat het hoofd van de veiligheidsinstantie en de
voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer, waaronder
het onderzoeksorgaan rechtstreeks ressorteert, een juridische band met de
NMBS Holding hebben behouden.
De Commissie is van oordeel dat die situaties strijdig zijn met de artikelen 16 en
21 van richtlijn 2004/49:
(Art. 16) Iedere lidstaat stelt een veiligheidsinstantie in. Deze kan het voor transport bevoegde ministerie zijn en is, wat betreft haar organisatie, wettelijke structuur
en besluitvorming onafhankelijk van enige spoorwegonderneming, infrastructuurbeheerder, aanvrager of aanbestedende dienst.
(Art. 21) Elke lidstaat ziet erop toe dat de (…) onderzoeken naar ongevallen en
incidenten worden verricht door een permanent orgaan (…). Dit orgaan is, wat
betreft zijn organisatie, wettelijke structuur en besluitvorming onafhankelijk van
infrastructuurbeheerders, spoorwegondernemingen, heffingsinstanties, toewijzende
instanties en aangemelde instanties, en andere partijen waarvan de belangen in
strijd kunnen zijn met de taken die aan het onderzoeksorgaan zijn toevertrouwd.
Voorts is het functioneel onafhankelijk van de veiligheidsinstantie en van spoorwegregelgevers.

Als antwoord op deze opmerkingen heeft België preciseringen verstrekt over het
statuut van die twee personen.
Het hoofd van de DVIS is door de NMBS Holding op vrijwillige basis gedetacheerd en is onderworpen aan het gezag van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
21

Krachtens artikel 54 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de
spoorwegen.

22

Het jaarverslag van het onderzoeksorgaan wordt toegezonden aan het Europees Spoorweg
bureau.

23

Kenmerk 2007/4347, brieven C(2008)0581 van 28 februari 2008, brief C(2008) 2038 van 5 juni 2008
en brief C(2009)8171 van 29 november 2009.
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Het koninklijk besluit van 22 december 200424 definieert overplaatsing als een
terbeschikkingstelling tijdens welke er verbreking is van de juridische band van
ondergeschiktheid op grond waarvan de betrokken personeelsleden optreden in
overeenstemming met de orders en instructies die hen door de NMBS Holding
worden gegeven, door een ermee verbonden onderneming of een onderneming
die ermee banden van deelgenootschap heeft, hun organen, hun aangestelden
of hun gemachtigden, alsook van elke andere onderneming die op een of andere
wijze van hen afhankelijk zijn.
De betrokken personen zijn tijdens de duur van hun overplaatsing onderworpen
aan het hiërarchische gezag van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Hun administratief, geldelijk en sociaal statuut wordt echter nog steeds door de NMBS Holding
vastgelegd.
Voor België was de NMBS Holding het enige reservoir van menselijke competenties waarbinnen de onontbeerlijke kwaliteiten voor het uitoefenen van de functie
van verantwoordelijke van de veiligheidsdienst konden worden gevonden25.
In verband met de voorzitster van het directiecomité van de FOD preciseerde
België dat ze bij de NMBS Holding verlof zonder wedde heeft genomen. Dit betekent dat haar administratief, geldelijk en sociaal statuut, in tegenstelling tot het
personeel dat bij de DVIS is gedetacheerd, niet meer door de NMBS Holding
wordt vastgesteld, en dat dat verlof geen gevolgen heeft als ze terugkeert.
België kondigde echter aan dat, als de Commissie van oordeel was dat haar
onpartijdigheid zou kunnen worden beïnvloed door een eventuele terugkeer, er
bijvoorbeeld onderhandeld kon worden over een voldoende lange termijn tussen
het einde van een mandaat bij de FOD en de eventuele terugkeer naar de NMBS
Holding.
Volgens de Commissie is het wettelijke recht26 dat die twee personen hebben om
te allen tijde terug te keren naar de NMBS Holding, strijdig met de eis naar onafhankelijkheid van de veiligheidsinstantie ten opzichte van de spoorwegonder
nemingen27.
De staatssecretaris voor Mobiliteit vat in een antwoord aan de Europese Commissie28 de punten samen die volgens hem voor betwisting blijven zorgen:
•

het gebrek aan onafhankelijkheid van de DVIS, die is samengesteld uit
personeel dat vanuit de NMBS-groep is gedetacheerd;

•

het gebrek aan onafhankelijkheid van het onderzoeksorgaan, dat onder de
rechtstreekse verantwoordelijkheid staat van de voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer, die een juridische band met
de NMBS Holding heeft behouden.

24

Koninklijk besluit van 22 december 2004 tot vaststelling van de modaliteiten van overplaatsing van
een aantal personeelsleden van de NMBS Holding naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer alsook van de manier waarop die onder haar gezag worden gebracht.

25

Brief van 1 juli 2008 van de FOD Mobiliteit en Vervoer aan de permanente vertegenwoordiger van
België bij de Europese Unie.

26

Artikel 11 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoor
wegen bevat immers de volgende bepaling: Ieder overgeplaatst personeelslid kan op elk ogenblik,
met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, verzoeken een einde te maken
aan zijn overplaatsing en opnieuw te worden opgenomen in de personeelsformatie van de
N.M.B.S.-Holding.

27

Brief van 29 oktober 2009.

28

Brief van 13 januari 2010 aan de permanente vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie.
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De staatssecretaris onderstreept dat het recht om terug te keren naar de NMBS
Holding voor de betrokken personen waarop de ingebrekestelling betrekking
heeft, slechts theoretisch is. Hij verwijst daarbij naar de rechtspraak van het
Europees Hof. Dat stelt dat een organieke band niet volstaat om een gebrek aan
onafhankelijkheid vast te stellen. Dit gebrek aan onafhankelijkheid moet concreet
kunnen worden aangetoond.
De staatssecretaris doet voorstellen voor een grotere onafhankelijkheid van de
organen voor de spoorwegveiligheid:
•

de oprichting van begrotingsfondsen die de autonomie van de DVIS en van
het onderzoeksorgaan verzekeren in twee afzonderlijke programma’s binnen
de organisatieafdeling “Directoraat-generaal vervoer te land” van de algemene uitgavenbegroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer;

•

een studie bij een consultant om nieuwe pistes uit te werken die die organen meer autonomie moeten geven.

België verbindt zich er tot slot toe de volgende beslissingen uit te voeren:
•

iedere vorm van juridische band zal worden verbroken tussen enerzijds de
NMBS Holding en anderzijds de voorzitster van het directiecomité en de
verantwoordelijke van de veiligheidsinstantie;

•

op termijn mag er geen enkele juridische band meer bestaan tussen het
personeel van de DVIS en de NMBS-Holding.

Wat de hiërarchische banden tussen de DVIS, het onderzoeksorgaan, de FOD
Mobiliteit en Vervoer en de toezichthoudende minister betreft, stelt de consultant
van de Staat in zijn verslag van februari 2010 voor, de DVIS en het onderzoeksorgaan rechtstreeks te laten ressorteren onder de minister van Mobiliteit29.
Evaluatie van het niveau van spoorwegveiligheid in België
Richtlijn 2004/49 verplicht de lidstaten de gegevens over de gemeenschappelijke
veiligheidsindicatoren door te geven. Het ERA heeft echter vastgesteld dat de
gegevens niet eenvormig gedefinieerd zijn, waardoor het moeilijk is de landen te
vergelijken.
Richtlijn 2009/149 geeft een betere definitie van de gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren om dat te verhelpen. Die richtlijn heeft echter pas effect vanaf
de gegevens over het jaar 2010.
Voor heel het spoorwegnet van de landen van de Europese Unie waren in 2007
5 % van de 1517 slachtoffers passagiers, 3 % spoorwegwerknemers en 92 % gebruikers van spoorwegovergangen en onbevoegden die zich op spoorwegterreinen
bevonden. Naast die slachtoffers werden op spoorwegterreinen eveneens 2.634
zelfmoorden geregistreerd.
Om spoorwegnetten die in grootte en gebruiksfrequentie verschillen, met elkaar
te kunnen vergelijken, moeten eenheden worden gebruikt zoals het aantal slachtoffers per jaarlijks aantal door de treinen afgelegde kilometers of per passagierskilometers per jaar.
Het ERA formuleert voorbehoud bij de vergelijkbaarheid van de statistieken over
spoorwegveiligheid. Zo zou bijvoorbeeld de categorie waarin de zelfmoorden
worden opgenomen van land tot land verschillen.

29

De bevoegdheden inzake mobiliteit zijn op 30 april 2010 aan de eerste minister toegekend via de
staatssecretaris voor Mobiliteit.
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Daarbij stelt het Rekenhof vast dat het ERA die cijfers publiceert en ze ook
heeft gebruikt om referentiewaarden voor de gemeenschappelijke veiligheidsdoelen voor te stellen. Bovendien, hoewel er dan wel vragen mogen rijzen over
de indeling van de slachtoffers, wordt het totale aantal slachtoffers niet in twijfel
getrokken.
Om de risico’s die met de gegevens verbonden zijn te beperken, heeft het Rekenhof België vergeleken met de lidstaten van het Europa van de Negen (Nederland,
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland en
Italië), die samen het Europese beleid op het vlak van spoorvervoer vorm hebben
gegeven en de belangrijkste richtlijnen hebben opgesteld. Op basis van die selectie kan België ook met zijn buurlanden worden vergeleken.
Uit dat onderzoek blijkt dat:
•

het aantal slachtoffers bij passagiers en werknemers, uitgedrukt in treinkilometers in België en Italië hoger ligt dan in de zeven andere landen
(nagenoeg het tweevoud);

•

het aantal slachtoffers aan de spoorwegovergangen het hoogste ligt in
België, maar dat de resultaten van Nederland en Luxemburg in de buurt
komen;

•

België voor de categorie onbevoegden goede resultaten haalt en voor de
categorie anderen het beste resultaat;

•

het cijfer van België voor het totale aantal slachtoffers in trein-km, na optelling van alle categorieën, het hoogste is van de lidstaten van het Europa
van de Negen.

De volgende tabel vermeldt de resultaten per land van de gemeenschappelijke
veiligheidsdoelen voor de bovenvermelde landen.
Tabel 2 – Europa van de Negen en spoorwegveiligheid

Periode
2004-2007

België
Italië
Luxemburg
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Ierland

Passagiers
slachtoffers
per miljard
trein-km

Passagiers
slachtoffers
per miljard
passagierskm

Werknemers
slachtoffers
per miljard
trein-km

53,6
55
28,8
7,55
10,9
21,9
11,7
6,22
6,22

0,456
0,363
0,225
0,0903
0,11
0,109
0,0941
0,0623
0,0623

21,1
22,5
13,7
9,1
13,3
6,68
6,69
8,33
8,33

Slachtoffers
aan de
spoorwegovergangen
per miljard
trein-km

143
50,7
97,3
55,9
69,9
78,9
128
23
31,4

Andere
slachtoffers
per miljard
trein-km

1,9
6,98
4,43
10,3
4,41
6,98
3,16
6,98
6,45

Onbevoegden per
miljard
trein-km

75,5
122
83,7
134
106
69,7
28,2
94,7
94,7

Totale
slachtoffers
per miljard
trein-km

Totale
aantal
slachtoffers

273
235
219
218
206
179
166
131
131

28
87
–
18
209
95
23
70
   2

Bron: gegevens gepubliceerd door ERA, Recommendation on the 1st set of Common Safety targets as referred to in Article 7 of
Directive 2004/49/EC, 19/09/2009.

De NMBS stelt in haar antwoord op het ontwerprapport dat de cijfers in deze
tabel betrekking hebben op het volledige Belgische netwerk en niet enkel op de
voormalige operator en dat ze bovendien nog niet gebaseerd zijn op gestandaardiseerde gegevens.
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De FOD Mobiliteit en Transport wijst er ook op dat het ontbreken van genormaliseerde Europese gegevens een vergelijking tussen landen delicaat maakt.
De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven drukt in haar antwoord
van 5 juli 2010 eenzelfde voorbehoud uit. Ze vindt dat men moeilijk kan aantonen
dat de veiligheid van het Belgische spoorwegnet zich negatief zou verhouden tot
het Europese gemiddelde. Ze verwijst in dit kader naar de gegevens die door
Eurostat werden gepubliceerd. Deze cijfers tonen aan dat het gemiddeld aantal
slachtoffers per jaar 6,8 per miljard passagiers-km bedraagt voor het Europa van
de 25 terwijl dit voor België slechts 5,7 is.
De DVIS stelt in zijn jaarverslagen 2007 en 2008 vast dat het veiligheidsniveau
op de Belgische spoorwegen wordt gehandhaafd, maar onderstreept toch de problematiek van de gevaarlijke seinoverschrijdingen, die jaar na jaar toenemen.
De problematiek van de seinoverschrijdingen komt verder aan bod in hoofdstuk 4
van dit verslag (de beheerscontracten).

1.4 Conclusies
Europees kader
Het Europees spoorvervoerbeleid wil een eengemaakte markt tot stand brengen
via gemeenschappelijke toegangsregels, specificaties en veiligheidsnormen. Dat
beleid past in een langetermijnvisie die samenhangt met de levensduur van de
spoorweginvesteringen.
De nauwe banden tussen de staten en de oorspronkelijke spoorwegoperatoren
kunnen verklaren waarom de sector zelf zijn exploitatienormen vastlegde. Sinds
1991 beoogden Europese richtlijnen de zelfreglementering van de sector te vervangen door een openbare reglementering.
De verschillende functies werden gaandeweg verduidelijkt. De spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder zijn verantwoordelijk voor de exploitatieveiligheid, terwijl de staten veiligheidsregels moeten vastleggen en de naleving ervan
moeten controleren.
Van 1991 tot 2004
Artikel 7 van richtlijn 91/440 verplichtte elke staat erop toe te zien dat er veiligheidsnormen en -regels werden gedefinieerd en de toepassing ervan werd gecontroleerd.
Omdat de Staat een steeds grotere rol ging spelen als regulerende instantie, had
hij nood aan technische competenties waarover enkel de oorspronkelijke spoorwegoperator beschikte.
Die toestand kan voor een deel verklaren waarom er vier jaar achterstand was
bij het omzetten van de eerste bepalingen over spoorwegveiligheid uit richtlijn
91/440.
Zodra die bepalingen in het nationale recht waren geïntegreerd, hebben de betrokken vennootschappen effectief jaarverslagen over de veiligheid voorgelegd, maar
die werden slechts formeel door de administratie opgevolgd.
Tot de omzetting van richtlijn 2004/49 over de spoorwegveiligheid kon in concreto
geen enkele significante evolutie in de rol van de Staat worden vastgesteld.
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De administratie kreeg vanaf 1999 personeel van de voormalige NMBS ter beschikking om ervoor te zorgen dat ze de nodige expertise in huis had voor haar nieuwe
opdrachten. Die oplossing was aanvankelijk voor één jaar bedoeld. Ze werd echter
verlengd en bestond nog steeds bij de goedkeuring van richtlijn 2004/49, die de
staten verplicht volledig onafhankelijk van de spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerders te werken.
Deze toestand toont volgens het Rekenhof aan dat de Staat zijn nieuwe opdrachten als regulator van de markt van het spoorvervoer onvoldoende had voor
bereid.
Richtlijn 2004/49
Richtlijn 2004/49 over de spoorwegveiligheid wil bereiken dat de interoperabiliteit niet wordt ontwikkeld ten koste van het al bereikte hoge niveau van spoorwegveiligheid.
Om in elke lidstaat het niveau van spoorwegveiligheid te handhaven en te ver
beteren moeten nationale maatregelen worden genomen totdat de verschillende
Europese normen zijn gedefinieerd en uitgevoerd. De lidstaten moeten daartoe
dwingende nationale regels uitvaardigen en een nationale veiligheidsinstantie en
een onafhankelijk onderzoeksorgaan oprichten.
Er werd een Europees Spoorwegbureau opgericht dat moet bijdragen tot het
normenkader en tot het toezicht op de spoorwegveiligheid in de Unie.
Er werden gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren en enkele veiligheidsdoelen
gedefinieerd. De Commissie is bezig met het vaststellen van het veiligheidsniveau
dat via die doelen moet worden gehaald.
Het Rekenhof onderstreept hierbij dat de eerste reeks doelen die werden gedefinieerd, in termen van resultaten (slachtoffers) zijn uitgedrukt, en dat ze geen betrekking hebben op de voorafgaande omstandigheden die de risico’s kunnen verergeren, zoals het ontbreken van veiligheidsuitrusting in de infrastructuur of het aantal
gevaarlijke seinoverschrijdingen.
De manier waarop de doelen werden vastgelegd en de evoluties worden beoordeeld, hebben tot doel een eventuele daling in de spoorwegveiligheid op te sporen,
maar geven geen inzicht in factoren van vooruitgang.
De veiligheidsaspecten van richtlijn 2004/49 werden in Belgisch recht omgezet
door de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de
spoorwegen en haar toepassingsbesluiten.
België heeft zich zijn nationaal kader voor de spoorwegveiligheid gebaseerd op het
Europees kader om in eerste instantie een daling van het veiligheidsniveau te vermijden. Dat veiligheidsniveau zal echter worden geëvalueerd in vergelijking met
alle indicatoren en niet enkel op basis van de gezamenlijke veiligheidsdoelen.
De minister kan de spoorwegondernemingen en de spoorweginfrastructuur
beheerder ook een specifiek veiligheidsdoel opleggen, dat erin bestaat dat voor
een specifieke indicator een bepaalde referentiewaarde moet worden gehaald.
België heeft ter uitvoering van de Europese bepalingen een nationaal veiligheidsagentschap (de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen, DVIS) en
een onafhankelijk onderzoeksorgaan opgericht.
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DVIS
Het Rekenhof stelt vast dat de DVIS talrijke controles uitvoert maar niet over
voldoende personeel beschikt om een inspectie- en auditprogramma te organiseren waarmee hij zou kunnen nagaan of de beheersystemen van de spoorweg
veiligheid goed werken.
Deze instantie heeft bovendien onvoldoende middelen om op te treden. De enige
sanctie is de intrekking van de erkenning of van het veiligheidscertificaat. Een
rijverbod voor het materieel of het veiligheidspersoneel kan een sanctie zijn die
niet in verhouding staat tot de vastgestelde tekortkomingen.
Onderzoeksorgaan
Ook het onderzoeksorgaan beschikt over onvoldoende personeel.
Naast een minimumbezetting om de opdrachten permanent uit te oefenen, kan
het onderzoeksorgaan worden versterkt door externe deskundigen als zich een
ernstig ongeval voordoet.
Er zijn onvoldoende maatregelen ontwikkeld om dit orgaan te kunnen versterken
met onafhankelijke expertise.
Ingebrekestelling van de Staat door de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft kritiek geuit op de niet-omzetting van richtlijn
2004/49 door de Belgische Staat, omdat de personen die hetzij rechtstreeks
(DVIS) hetzij onrechtstreeks (onderzoeksorgaan) instaan voor de spoorwegveiligheid, onvoldoende onafhankelijk zijn.
De Europese Commissie doelt meer in het bijzonder op het wettelijk bepaalde
recht voor het hoofd van de DVIS om terug te keren naar de NMBS Holding, die
zo zijn loopbaan zou kunnen voortzetten en bevorderingen zou kunnen krijgen, en
ook op het feit dat het onderzoeksorgaan onder het gezag staat van de voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer, terwijl ze zelf verlof
heeft genomen bij de NMBS-groep.
Het Rekenhof wijst erop dat het personeel van de NMBS Holding een voordeliger
statuut heeft dan de ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Vervoer en dat het
daardoor onmogelijk was over de nodige deskundige kennis voor de oprichting
van de DVIS te beschikken zonder hun statuut te bewaren.
Op termijn zal de DVIS een gemeenschappelijk statuut voor heel zijn personeel
moeten uitwerken, wil hij de verschillende vereiste competenties samenbrengen
die hij nodig heeft om zijn opdrachten te vervullen.
Volgens het Rekenhof is een zweem van gebrek aan onafhankelijkheid op zich al
een voldoende reden om passende maatregelen te nemen voor organen die zo
essentieel zijn voor de spoorwegveiligheid.
De maatregelen die België in dat opzicht heeft aangekondigd, willen vooral de
juridische banden verbreken die aanleiding hebben gegeven tot de opmerkingen
van de Europese Commissie.
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Niveau van spoorwegveiligheid in België
Als de gegevens die het Europees Spoorwegbureau samengebracht heeft, tot
vergelijkbare eenheden worden teruggebracht, komt België binnen het Europa
van de Negen voor de meeste gemeenschappelijke veiligheidsdoelen voor de
periode 2004-2007 ongunstig uit de rangschikking.
De DVIS stelde in zijn jaarverslagen 2007 en 2008 vast dat het veiligheidsniveau
op de Belgische spoorwegen werd gehandhaafd, maar onderstreept toch dat het
aantal gevaarlijke seinoverschrijdingen jaar na jaar steeg.
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Hoofdstuk 2
Interoperabiliteit binnen Europa

2.1 Kader
2.1.1

Europese richtlijnen

Het Europese beleid op het gebied van interoperabiliteit wil een competitief
spoorwegnet creëren, een markt voor spoorwegindustrie uitbouwen en de vrije
toegang tot het communautaire net garanderen. De Lissabon-strategie bevestigt
de noodzaak om die competitiviteit te verbeteren en zodoende een vervoers
middel te ontwikkelen dat meer oog heeft voor het milieu.
Samen met de interoperabiliteit moet werk worden gemaakt van de liberalisering
van het spoor. Dit zijn de fases voor de interoperabiliteit:
•

Richtlijn 96/48 regelt de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem door technische verplichtingen op te leggen
aan zowel de infrastructuurbeheerders als de spoorwegondernemingen. De
ontwikkeling van een interoperabel netwerk voor hogesnelheidstreinen was
een prioriteit bij de ontwikkeling van een Europees spoorwegnet.

•

Richtlijn 2001/16 betreft de interoperabiliteit van het conventionele transEuropese spoorwegsysteem (TEN-T-lijnen). Dit zijn de conventionele lijnen
die grenzen tussen lidstaten overschrijden.

•

Richtlijn 2004/5030 houdt een aanpassing in van de wetgeving inzake de
interoperabiliteit, als gevolg van de goedkeuring van richtlijn 2004/49 tot
oprichting van een Europees Spoorwegbureau. De Commissie verleent
dat bureau machtiging om nieuwe of herwerkte ontwerpen van technische
specificaties op het gebied van interoperabiliteit op te stellen. De richtlijn
voorziet eveneens in de geleidelijke uitbreiding van richtlijn 2001/16 tot
het gehele Europese spoorwegnet vanuit het oogpunt van de volledige liberalisering van de spoorwegmarkt;

•

Richtlijn 2008/57 brengt hoofdzakelijk de drie voornoemde richtlijnen in
één enkele tekst samen.

2.1.2

Technische specificaties inzake interoperabiliteit

Context
Interoperabiliteit veronderstelt coherentie en een doeltreffende koppeling tussen
de infrastructuur en het rollend materieel.
In het verleden was het bepalen van regels en technische specificaties vaak
gebonden aan de bescherming van nationale industrieën, waardoor binnen de
Europese Unie een waaier aan configuraties is ontstaan. Dit belemmert een vlot
en veilig treinverkeer op het communautaire net.

30

Richtlijn 2004/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Richtlijn 96/48/EG van de Raad betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese
hogesnelheidsspoorwegsysteem en van Richtlijn 2001/16/EG betreffende de interoperabiliteit van
het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem.
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Gelet op de kostprijs en de levensduur van de spoorweguitrustingen streven de
normen voor interoperabiliteit naar een oplossing voor die situatie binnen een
langetermijnperspectief.
Het Europese spoorwegsysteem is onderverdeeld in subsystemen 31 en bij elk
subsysteem horen TSI (technische specificaties voor interoperabiliteit). Dat zijn
Europese standaarden die een open markt garanderen als ze worden toegepast.
De Europese Commissie is gemachtigd om die TSI, die normatief van aard zijn,
goed te keuren.
Die normen spelen een belangrijke rol op het vlak van de veiligheid. Het Europees
Spoorwegbureau (ERA) moet de interoperabiliteit bevorderen en toezien op de
veiligheid, maar daarnaast ook dergelijke TSI opstellen. Het Bureau werkt samen
met de spoorwegsector en met de nationale overheden en het centraliseert de
technische deskundigheid ten dienste van de Commissie32.
Voor het conventionele spoorwegnet werden de eerste TSI van toepassing vanaf
2006. Het gaat dan onder meer over de TSI “Besturing en seingeving”.
Het tweejaarlijkse verslag van het ERA over de evolutie van de interoperabiliteit33
benadrukt dat er voornamelijk vooruitgang wordt geboekt op het vlak van het
hogesnelheidsnet en dat het minder goed vlot op het vlak van het conventionele
net. Zo werd in 2008 op communautair vlak amper 6 % van de spoorwegen en 2 %
van de goederenwagons gehomologeerd in het stelsel van de TSI.
TSI “Besturing en seingeving”
Voor het subsysteem “Besturing en seingeving” hebben de TSI34 een ETCS-systeem (European Train Control System) gedefinieerd waarbij continu wordt nagegaan of de seinen worden gerespecteerd en waarbij er constante snelheidsbewaking is. Versie 2 van dat systeem, dat ook wel ERTMS (European Rail Traffic
Management System) wordt genoemd, is gebaseerd op een communicatienetwerk
GSM-Railways (of GSM-R).
Het systeem ETCS 1 kan samen met de klassieke seininrichtingen met relais en
met computergestuurde seininrichtingen worden geïnstalleerd. De seingeving
naast de sporen blijft behouden voor het rollend materieel dat niet met ETCS is
uitgerust. De informatiedoorstroming gebeurt enkel van het grondniveau naar de
stuurcabine, via bakens (Eurobakens genoemd) ter hoogte van de seinen.
Bij de versie ETCS 2 of ERTMS moet de infrastructuur worden uitgerust met
computergestuurde seininrichtingen. Seingeving naast de sporen is dan niet meer
nodig. Het rollend materieel moet met eenzelfde systeem worden uitgerust. De
informatiedoorstroming tussen het grondniveau en de stuurcabine gebeurt via
radiotransmissie (GSM-R). Aangezien er sprake is van continue communicatie,
zou ETCS 2 de mogelijkheid bieden om de capaciteit van de infrastructuur te
verhogen35. Een trein met ETCS 2 kan ook met ETCS 1 worden uitgerust.
31

Het spoorwegsysteem is onderverdeeld in diverse subsystemen zoals besturing en seingeving,
energie, exploitatie en beheer van het treinverkeer, materieel, enz.

32

Verordening 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 30 april 2004.

33

European Railway Agency (ERA), Biennial report on the Progress with Railways Interoperability in
the European Union, 2009, 74p. Ter beschikking op www.era.europa.eu.

34

Cf. beschikking van de Commissie 2006/679 EG van 28 maart 2006 betreffende de TSI voor het
subsysteem “Besturing en seingeving” van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem,
gewijzigd door de beschikking 2009/561/EG van 22 juli 2009.

35

Het lokaliseren van de treinen gebeurt nog via toestellen in het spoor. Er zijn dus nog enkele beperkingen die te maken hebben met de uitrusting van de sporen.
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De TSI “Besturing en seingeving” van 28 maart 2006 definieert twee klassen
van systemen voor treinbeveiliging en radiocommunicatie, namelijk klasse A die
beantwoordt aan de nieuwe Europese specificaties, en klasse B die de bestaande
systemen en toepassingen voor besturing en seingeving omvat, die zijn opgelijst
in de bijlage bij de beschikking.
De 21e overweging van richtlijn 2008/57 stelt dat moet voorkomen worden dat
de lidstaten nieuwe nationale voorschriften vaststellen of gaan deelnemen aan
projecten die de diversiteit van het bestaande systeem nog vergroten.
De lidstaten mogen geen andere systemen meer invoeren dan systemen van
klasse A of B. Wat die laatste betreft, dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat
de functionaliteiten behouden blijven zoals ze werden gedefinieerd36.
De lidstaten moesten een plan voorleggen voor de implementatie van die TSI. Uit
die plannen is een eerste communautair uitvoeringsplan voortgekomen. Het is de
bedoeling die norm vervolgens uit te breiden tot het volledige Europese net.
Het Belgische uitvoeringsplan werd op 1 februari 2007 toegestuurd aan de Europese Commissie37 en stelde dat het merendeel van de belangrijke lijnen tegen
2015 zouden worden uitgerust volgens de ETCS-normen (cf. kaart in bijlage 1).
Wat het rollend materieel betreft, moest elk toestel dat na 2008 in gebruik werd
genomen, uitgerust zijn met ETCS om te mogen rijden in België.
Als antwoord op de vragen van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft Infrabel in
een brief van 14 oktober 200838 echter aangekondigd dat het de initiële planning
niet zal kunnen nakomen wegens onzekere elementen in de laatste versies van
ETCS die door het Europees Spoorwegbureau werden gepubliceerd, en wegens
de verplichting door de Commissie om de voornaamste goederencorridors uit te
rusten.
Infrabel heeft zijn vroegere beloften getemperd door ze terug te schroeven tot
louter de naleving van de Europese verplichtingen, te weten de uitbouw van ETCS
op het Belgische deel van corridor “C” Antwerpen-Basel (cf. kaart in bijlage 2).
Rekening houdend met de voornoemde richtlijnen en beschikkingen van de Commissie en meer bepaald met richtlijn 2008/57, die de bepalingen over het conventionele net en het hogesnelheidsnet in één enkele tekst samenbrengt, zijn de
geografische reikwijdte en de termijnen voor het subsysteem “Besturing en seingeving” de volgende:
•

Zowel in het conventionele trans-Europese net (TEN-T-lijnen) als in het
hogesnelheidsnet moet elke nieuwe lijn of elke vernieuwing van de infrastructuur minstens beantwoorden aan de standaard ETCS 1.

•

Om de liberalisering van het internationale goederenverkeer aan te moedigen in zes internationale corridors, moet een ERTMS-systeem worden
geïnstalleerd tegen 2015 (of, in bepaalde gevallen, tegen 2020). Vanaf die
datum mag voor die corridors enkel dat systeem worden opgelegd aan de
spoorwegondernemingen.

36

Die laatste bepaling is vervat in artikel 4 van de beschikking van de Commissie 2006/679/EG van
28 maart 2006, die zes maanden na de kennisgeving ervan in voege is getreden en die de lidstaten
verbiedt nieuwe nationale specificaties aan te nemen, om technische problemen vermijden bij de
toegang tot de nationale netten.

37

Brief van de permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie van 1 februari 2007, waarin het
plan voor de uitbouw van ETCS in België wordt meegedeeld.

38

Brief van Infrabel aan de FOD Mobiliteit en Vervoer van 14 oktober 2008 in verband met de wijziging van het plan voor de uitbouw van ETCS.
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•

Wat het rollend materieel betreft moeten locomotieven, autorails of motorrijtuigen39met een stuurcabine, die na 1 januari 2012 besteld worden of die
na 1 januari 2015 in gebruik worden genomen, uitgerust zijn met ERTMS
zodat ze op het hogesnelheidsnet of op het TEN-T-net kunnen rijden40.

2.2

Analyse

2.2.1

Europees karakter van het Belgische spoornet

Verplichtingen
Om technische redenen moeten de internationale hogesnelheidslijnen uitgerust
zijn met een signalisatiesysteem en een automatisch treinbeveiligingssysteem dat
analoog is aan de Europese standaard. Tegen snelheden van meer dan 160 km/u
kunnen de treinbestuurders de seinen langs het spoor immers niet meer aflezen.
De lijnen van het Belgische spoorwegnet die gebruikt worden door hogesnelheidstreinen zijn uitgerust met automatische treinbeveiligingssystemen van categorie B (bestaande systemen). Die systemen, TBL2 en TVM 430, zijn opgenomen
in de bijlage bij de TSI BS – hogesnelheidsnet.
Op het vlak van de Europese corridors moet België tegen 2015-2020 voldoen aan
de Europese normen voor corridor “C” (Antwerpen-Luxemburg) en voor de havens
van Antwerpen, Gent en Zeebrugge.
Het Belgische spoornet bestaat uit meer dan zesduizend kilometer spoor, waarvan bijna 400 km hogesnelheidslijnen en 5.900 kilometer conventioneel spoor.
De centrale geografische ligging van België in Europa heeft tot gevolg dat een
zeer groot deel van het Belgische spoorwegnet bestaat uit TEN-T-lijnen (cf. kaart
in bijlage 3). De TSI zullen bijgevolg van toepassing zijn wanneer de meeste van
die lijnen vernieuwd worden.
De lijnen 3 en 4 die enerzijds Angleur met de Duitse grens en anderzijds Antwerpen
met de Nederlandse grens verbinden, werden aangelegd na de inwerkingtreding
van de TSI Besturing en seingeving, zijn uitgerust met de versie 2.2.2 van ETCS
en beantwoorden dan ook aan de Europese normen.
Overgangsperiode
Bij de definiëring van de TSI-BS van 2006 moesten de lidstaten de Commissie
informeren over de bestaande of in ontwikkeling zijnde systemen.
De bestaande nationale systemen die niet beantwoorden aan de ERTMSstandaard kunnen als nationale technische specificatie worden opgelegd aan
spoorwegondernemingen die hun treinen op het nationale spoorwegnet willen
laten rijden, behalve op lijnen waarvoor de TSI verplicht zijn.
België maakte melding van de volgende systemen, vervat in bijlage B bij de richtlijn: Krokodil-Memor en TBL1. In verband met het TSI-BS voor de hogesnelheids
lijnen heeft België melding gemaakt van de bestaande systemen TBL2 en
TVM430.
39

Autorails zijn treinstellen aangedreven met diesel; motorrijtuigen zijn elektrisch aangedreven treinstellen.

40

Deze datums komen uit het besluit van de Europese Commissie van 22 juli 2009, van toepassing
vanaf 1 september 2009. Dit besluit betreft enkel het conventionele transeuropese spoorweg
systeem.

Spoorwegveiligheid – Rekenhof, augustus 2010

29

Op de website www.spoorveiligheid.be geeft de infrastructuurbeheerder meer
uitleg over de technische en functionele aspecten van die verschillende systemen.
Die informatie kan als volgt worden samengevat.
Verkeers- of treinbeveiliging gaat om de mate waarin treinbestuurders door een
technisch systeem verplicht worden om de aanwijzingen van de signalisatie te
volgen. De kenmerken die een systeem bepalen, zijn in oplopende graad van veiligheid:
•

Waakzaamheid: waakzaamheidscontrole van de bestuurder. Er wordt
gecontroleerd of de bestuurder het waarschuwingssein heeft gezien. Dit is
een dubbel geel sein dat een rood sein aankondigt, of andere signalen die
een beperking inhouden. Als hij zijn waakzaamheid niet bevestigt door op
de daartoe bestemde knop te drukken, volgt er automatisch een noodremming. Als hij zijn waakzaamheid bevestigt, wordt er echter niet gecontroleerd of hij zijn snelheid voldoende aanpast aan de omstandigheden.

•

Stop: een automatische noodremming bij het voorbijrijden van een gesloten stopsein.

•

Intermitterende snelheidsbewaking: op bepaalde plaatsen in de remweg
wordt de snelheid gecontroleerd. Is de snelheid niet voldoende gedaald,
dan volgt er automatisch een noodremming.

•

Continue snelheidsbewaking: de snelheid van het voertuig wordt permanent gecontroleerd. Elke significante snelheidsovertreding heeft onmiddellijk een automatische noodremming tot gevolg.

Tabel 3 toont de verschillende systemen die in gebruik zijn (geweest) op het
Belgische net, met hun functionaliteit:
Tabel 3 – Overzicht van de treinbeveiligingssystemen
Systeem
Memor
TBL1
TBL1+
TBL 2
TVM 430
ETCS

Functionaliteit
Waakzaamheid
Waakzaamheid + STOP
Waakzaamheid + STOP + intermitterende snelheidsbewaking
Continue snelheidsbewaking
Continue snelheidsbewaking
Continue snelheidsbewaking

Alle seinen in hoofdspoor op het Belgische spoorwegnet zijn uitgerust met de
Krokodil. Dit zorgt ervoor dat treinen automatisch remmen wanneer de treinbestuurder een dubbel geel signaal (oranje), of andere signalen die een beperking
inhouden, negeert en niet bevestigt dat hij de verwittiging wel degelijk gezien
heeft.
Het systeem Transmissie Baken – Locomotief (TBL) zorgt ervoor dat de informatie over de stand van de seinen via bakens terechtkomt in de stuurcabine. Er
bestaan twee generaties van dit systeem.
TBL1 heeft dezelfde functionaliteiten als Memor, maar heeft daar bovenop een
noodstopfunctie als de treinbestuurder een rood sein negeert.
Hier moet worden opgemerkt dat naast het systeem Memor ook het systeem
TBL1 gebruik maakt van de gronduitrusting Krokodil die op de sporen is geïnstalleerd.
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TBL2 is vergelijkbaar zijn met ETCS. Het systeem is gehomologeerd voor hogesnelheidslijnen. De lijn L.96N tussen Halle en Brussel en de hogesnelheidslijn L.2
tussen Leuven en Ans zijn ermee uitgerust. TBL2 is intussen opnieuw buiten
dienst gesteld op de lijn L96N tussen Halle en Brussel.
Na TBL2 werd ook een nieuw systeem ontwikkeld, namelijk TBL1+ (ook wel
EUROTBL1+ genoemd). Dat systeem heeft dezelfde veiligheidsfuncties als
TBL1, met bijkomend een controle van de naderingssnelheid op 300 meter van
een stopsein, wat de afstand van de overschrijding beperkt indien de treinbestuurder het sein negeert. De informatie van de seinen wordt doorgegeven via
Eurobakens. Op technisch vlak verschilt TBL1+ echter volledig van TBL1.
ETCS van niveau 1 werkt met Eurobakens in het spoor die plaatselijk of semicontinu informatie doorgeven aan antennes in de locomotieven, nadat ze geactiveerd
zijn door een door de locomotief uitgestuurd signaal. Bij dit systeem wordt de
seininrichting behouden.
ETCS van niveau 2 werkt op basis van continue radiotransmissie van en naar de
treinen met behulp van antennes GSM-R. Het gebruik van de seininrichting valt
weg. De treinbestuurder baseert zich enkel op de stuurpostsignalisatie.
De hogesnelheidslijn L.1 tussen de Franse grens en Halle is uitgerust met het
Franse systeem TVM430 (Transmission Voie – Machine).
2.2.2

Systeem TBL1+

Historisch overzicht
De raden van bestuur van Infrabel en van de NMBS hebben in 2006 de strategische oriëntatie goedgekeurd om het systeem TBL1+ te implementeren vanaf
april 2007.
Het overzicht van de beslissingen en de analyses die zijn voorafgegaan aan de
beslissing om voor TBL1+ te kiezen, zijn opgenomen in het volgende hoofdstuk.
Dit punt en het volgende preciseren de technische eigenschappen van TBL1+, de
status van het systeem ten opzichte van de TSI BS en de impact van de installatie van het systeem op de veiligheid.
Eigenschappen van het systeem TBL1+
De functies van TBL1 en van TBL1+ leunen nauw bij elkaar aan: TBL1+ heeft
één bijkomende specificatie in vergelijking met TBL1, namelijk een controle van
de snelheid op 300 meter van het stopsein.
Op technisch vlak daarentegen heeft TBL1+ een andere boorduitrusting dan
TBL1. Ze is dan ook niet compatibel met de bakens van TBL1. Bovendien volstaat die uitrusting niet om de ETCS-signalen te decoderen en te begrijpen en
beantwoordt het systeem niet aan de Europese standaarden voor de controle van
de treinen.
Ondanks zijn benaming is het TBL1+-systeem geen verbetering of verdere ontwikkeling van een bestaand systeem en vereist het nieuwe investeringen, zowel
voor de boorduitrusting als voor de bakens.
De bakens van TBL1+ zijn Eurobakens. Die kunnen behouden blijven bij de overgang naar het Europese systeem ETCS. Maar er zal heel wat programmeerwerk
voor de software nodig zijn om de informatie naar het rollend materieel te kunnen
versturen die nodig is voor een continue snelheidscontrole.
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Status van TBL1+
Het nationale systeem TBL1+ komt niet voor in de lijst van systemen van klasse
B die zijn toegelaten in de overgangsfase die moet leiden tot een Europees spoorwegnet volgens de ERTMS-standaard, noch als bestaand systeem, noch als
systeem waarvoor een afwijking geldt omdat het zich in een significante ontwikkelingsfase bevindt.
Deze toestand kan worden verklaard doordat België destijds werkte aan het project om het Europees ETCS-systeem op zijn spoorwegnet uit te bouwen. De
technische specificaties van het systeem TBL1+ waren toen bovendien nog niet
vastgelegd. Ze werden trouwens pas in 2007 en 2008 door Infrabel gepubliceerd.
Het systeem TBL1+ kan op technisch vlak weliswaar als een verbetering van
een bestaand systeem worden beschouwd en op het vlak van de grondbakens als
een voorloper van het Europees systeem. Op juridisch vlak is het statuur ervan
precair. Het is immers noch een systeem van klasse B noch een systeem dat in
overeenstemming is met de Europese ETCS-standaard. Het kan bijgevolg niet
worden opgelegd aan de spoorwegondernemingen die toegang tot het Belgisch
spoorwegennet willen, en evenmin worden toegevoegd aan lijnen van het TEN-Tnet.
Ook moet worden opgemerkt dat de Europese Commissie subsidies verleent voor
investeringen in een ERTMS-systeem, zowel voor de infrastructuur als voor het
rollend materieel. TBL1+ daarentegen komt niet in aanmerking voor dergelijke
subsidies.
Aanvankelijk wilde Infrabel TBL1+ laten erkennen als een variante van het
bestaande systeem TBL1. Maar de technische kenmerken van die twee systemen
verschilden te veel om die status te krijgen. Infrabel beschouwt TBL1+ bijgevolg
als een systeem dat het mogelijk maakt het veiligheidsniveau snel te verbeteren
en als een fase in de ontwikkeling van ETCS.
In augustus 2006 deelde Infrabel het DGVL mee dat TBL1+ niet zou worden opgelegd aan de spoorwegondernemingen. Het rollend materieel waarin deze uitrusting
niet is geïnstalleerd, zou daarentegen eventueel een snelheidsbeperking in acht
moeten nemen. Die verplichting zou opgeheven worden zodra ETCS volledig ontplooid zou zijn.
Tijdens een vergadering op 13 september 2006 met vertegenwoordigers van het
DGVL vroeg een vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie naar de meerwaarde die het systeem TBL1+ op
korte termijn oplevert in vergelijking met de onmiddellijke installatie van ETCS op
het net. In tegenstelling tot voor ETCS, zou geen enkele Europese steun kunnen
worden toegekend en de toekenning van staatshulp voor het uitrusten met TBL1+
zou neerkomen op een discriminerende behandeling van de concurrenten van de
NMBS.
Tijdens een vergadering op 2 oktober 2006 tussen de FOD, Infrabel, de spoorwegondernemingen en de vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Mobiliteit
en Vervoer van de Europese Commissie, heeft Infrabel herhaald dat het van plan
was het systeem TBL1+ op zijn netwerk te installeren, maar dat de spoorwegondernemingen niet verplicht zouden worden dit systeem te installeren. Het herinnerde er
ook aan dat deze installatie een snelheidsbeperking zou kunnen inhouden voor het
rollend materieel waarin TBL1+ niet was ingebouwd. In het verslag van deze vergadering staat niets over hoe de vertegenwoordiger van het directoraat-generaal
Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie hierop heeft gereageerd.
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Na contacten tussen Infrabel, de DVIS en het ERA, heeft het ERA aangedrongen
op de naleving van de TSI BS, dat de verplichting oplegt de bestaande functionaliteiten te handhaven en de toegang tot het spoorwegnet niet te beperken door
nieuwe nationale normen41.
Op een vraag hierover vanwege het Rekenhof42 heeft Infrabel het volgende geantwoord: “Voor het systeem TBL1+ bestaat een afwijking. Het komt immers niet
voor in de bijlage B van de TSI BS van het gewone spoorvervoer. Na overleg
met de Europese instanties heeft de DVIS in januari 2009 zijn goedkeuring gegeven om dat systeem op het Infrabelnetwerk te ontplooien43”.
In het antwoord op het ontwerpverslag van het Rekenhof onderstreept Infrabel
het volgende: “Recent nog heeft een overleg plaatsgevonden om de status van
TBL1+ te verduidelijken aan de Europese instanties en wordt er een brief ter
verduidelijking gestuurd door de FOD Mobiliteit en Vervoer om aan te tonen dat
TBL1+ de eerste fase is in de uitrol van ETCS op het Belgisch spoorwegnet”.
De FOD Mobiliteit en Vervoer stelt op zijn beurt in het antwoord van 6 juni 2010
dat het systeem TBL1+ kan worden geïnstalleerd op de lijnen van het TEN-T
netwerk en dat België (via DVIS) voldoende heeft aangetoond dat TBL1+ de
interoperabiliteit niet negatief beïnvloedt.
De beoordeling van het Rekenhof op dit vlak is gebaseerd op een brief van
19 januari 2009 van de DVIS aan Infrabel44. In deze brief herinnert de DVIS eraan
dat bijlage B van de TSI BS de systemen van klasse B van de lidstaten van de
Unie beschrijft en dat TBL1+ daar niet toe behoort. Dit leidt tot het volgende:
“TBL1+ moet daarom worden beschouwd als een hulpsysteem voor de besturing waarvan de infrastructuurbeheerder de grondcomponent naast de bestaande
systemen van klasse B plaatst en waarmee de spoorwegondernemingen hun
boordmaterieel op vrijwillige basis uitrusten”.
Het bestek van het rollend materieel dat door het ministerieel besluit van
20 juni 2008 werd goedgekeurd, preciseert in dat verband dat “de stuurposten
van de voertuigen over een seinherhalingssysteem of cabinesignalisatiesysteem
moeten beschikken dat in staat is de signalisatie van de bereden lijnen op te
vangen en correct te behandelen(..)45”. De aanwezigheid van systemen van
klasse B kan dus door dat bestek worden opgelegd aan de spoorwegondernemingen die op het spoorwegennet rijden, maar deze verplichting kan niet gelden voor
TBL1+.
Na onderzoek van de standpunten van de verschillende betrokken partijen herinnert het Rekenhof eraan dat de Europese richtlijn 2004/49 wil vermijden dat
nieuwe nationale systemen worden ontwikkeld die niet interoperabel zijn.
Tenslotte getuigt het facultatieve karakter van de uitrusting TBL1+ van haar
onzeker juridisch statuut. Dat houdt verband met het gebrek aan interoperabiliteit
ervan met de Europese standaard.

41

Vergadering tussen Infrabel, het DGVL en de vertegenwoordigers van het DG Mobiliteit van de
Commissie en van het ERA, op 28 februari 2006 en e-mailverkeer tussen het ERA en de DVIS in
oktober 2007.

42

Vragenlijst van 14 april 2010 (Welke afwijkingen heeft Infrabel gevraagd op de TSI voor het subsysteem “besturing en seingeving”? Gelieve de lijsten van de systemen ATP (Automatic train protection) te verstrekken waarvoor een afwijking werd gevraagd. Werden deze toegekend?).

43

Antwoord van 2 mei 2010, kenmerk YG/SDV CC SR.

44

Kenmerk DVIS/08.09.

45

Artikel 19.6.1 van het bestek.
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2.2.3

Ontplooiing van TBL1+ en spoorwegveiligheidsniveau

Zowel op technisch als op normatief vlak moeten de bakens van TBL1+ op grondniveau worden geïnstalleerd samen met de bestaande systemen, om het veiligheidsniveau niet te verminderen.
Het rollend materieel moet immers worden uitgerust met systemen die compatibel zijn met de treinbeveiligingsmaatregelen. De installatie van TBL1+ betekent
dus slechts een verbetering van het veiligheidsniveau voor zover het rollend
materieel van de NMBS en van de andere spoorwegondernemingen ook over dat
systeem beschikt.
Op juridisch vlak kan TBL1+ niet aan de spoorwegondernemingen worden opgelegd. Dat heeft tot gevolg dat de ontplooiing van TBL1+ vergezeld moet gaan
van een systeem dat wel kan worden opgelegd. Als immers alleen TBL1+ wordt
geïnstalleerd op een lijn van het Europese TEN-T netwerk, bestaat de kans dat de
spoorwegveiligheid vermindert voor spoorwergondernemingen waarvan de locomotieven niet uitgerust zijn met TBL1+, omdat de veiligheid dan alleen nog steunt
op de waakzaamheid van de machinist.
De DVIS heeft naar aanleiding van een werfcontrole in oktober 2009 vastgesteld
dat de bakens TBL1 waren gedemonteerd of gedesactiveerd bij de installatie van
Eurobakens TBL1+ op sommige stroken46.
De DVIS liet in een brief van oktober 2009 aan Infrabel47 weten dat meer dan 350
voertuigen over TBL1 beschikten, terwijl minder dan 20 voertuigen beschikten
over TBL1+. De ontplooiing op de grond van het systeem TBL1+ kan bijgevolg
een stap achteruit op het gebied van veiligheid betekenen. De DVIS informeerde
Infrabel dat het verantwoordelijk zou worden gesteld als er zich een ongeval zou
voordoen in een zone waar de veiligheid door zijn toedoen was afgenomen. De
nationale veiligheidsinstantie vroeg bijgevolg aan Infrabel om de grondinstallaties
van TBL1 niet meer te ontmantelen en ze te herstellen op plaatsen waar ze buiten
dienst waren gesteld.
De gedelegeerd bestuurder van Infrabel48 deelt in antwoord daarop een analyse
mee van het uitrustingsniveau van heel het spoorwegnet om aan te tonen dat de
toestand eind 2009 vergelijkbaar is met die aan het begin van dat jaar. Voor
Infrabel “is het niet uitgesloten dat er tijdens een korte periode in de loop van
het jaar een iets minder gunstige situatie heeft bestaan, en is het duidelijk dat de
toestand niet op dezelfde manier is geëvolueerd op alle lijnen. Maar Infrabel
houdt zich vooral bezig met het veiligheidsniveau van heel het spoorwegnet (met
dien verstande dat de toestand op een specifieke lijn niet op onaanvaardbare
wijze mag verslechteren)”.
Volgens de DVIS werden de bakens van TBL1 die werden gedemonteerd of
gedesactiveerd, niet hersteld. Ze beschikt bovendien over geen enkele informatie
over de eventuele duur van die daling van het veiligheidsniveau die rechtstreeks
samenhangt met het inzetten van rollend materieel dat met het systeem TBL1+
is uitgerust.

46

Bijvoorbeeld op de lijn 50A4 tussen Melle en Meulewijk alsmede aan de Y Sint-Katherina –
Lombeek.

47

Kenmerk DVIS /JCL/362-09 van 27 oktober 2009.

48

Kenmerk I-AR.135/5.3.0 JLG/fm van 19 november 2009.
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Infrabel en de NMBS hebben op een vraag hierover van het Rekenhof49 het volgende geantwoord.
Infrabel50
Het homologatiedossier TBL1+ werd op 19/01/2009 door de DVIS aanvaard. In
dat dossier werd duidelijk aangegeven dat de installatie van TBL1+ gepaard zou
gaan met de ontmanteling van TBL1.
Wat de migratie naar TBL1+ betreft, overlegt Infrabel bovendien sinds 2000 maandelijks met de NMBS, de enige spoorwegonderneming die momenteel bij die
verandering is betrokken.
Tijdens dat overleg heeft Infrabel duidelijk meegedeeld dat de installatie van TBL1+
gepaard zou gaan met de ontmanteling van TBL1, overeenkomstig het homologatiedossier.
Infrabel heeft er ook op gewezen dat het baanvak Halle – Brussel-Zuid een uitzondering is. Op dat baanvak zullen twee systemen gelijktijdig worden gebruikt om de
veiligheid te kunnen blijven verzekeren van de passerende HST-voertuigen die niet
zijn uitgerust met TBL1+.
Infrabel heeft op 28 februari 2010 beslist de uitrusting van grondniveau van TBL1
niet meer te ontmantelen, op welbepaalde uitzonderlijke gevallen na die moeten
worden voorgelegd aan het directiecomité van Infrabel.
In het kader van de homologatieprocedure van TBL1+ door de DVIS hebben we
immers het risico beoordeeld dat gepaard gaat met de ontmanteling van de TBL1uitrusting en waarvoor we ons baseerden op een uitrolplanning voor Infrabel enerzijds en voor de NMBS anderzijds. Aan de hand van die evaluatie konden we
vaststellen dat het risiconiveau niet toenam. Daarom werd destijds de beslissing
genomen om TBL1 te ontmantelen als TBL1+ werd geïnstalleerd.
Er moet echter worden vastgesteld dat de NMBS de uitrolplanning waartoe ze zich
verbonden had, helemaal niet naleefde. Aangezien niet meer alle voorwaarden vervuld zijn op basis waarvan we hebben geconcludeerd dat het risiconiveau niet zou
verslechteren, leek het ons bijgevolg voorzichtiger de installaties TBL1 niet meer te
ontmantelen.
NMBS51
De vervanging van de bakens behoort tot de verantwoordelijkheid van Infrabel. In
zijn brief van 19 januari 2009, waarvan de NMBS kopie heeft ontvangen, stelde de
DVIS dat hij, vóór toelating wordt gegeven tot het in dienst stellen van een voertuig, een gecoördineerd ontplooiingsplan van Infrabel en de NMBS moet ontvangen dat aantoont dat de veiligheid in elk van de fases niet vermindert. De NMBS
is, wat haar verplichtingen betreft, tegemoetgekomen aan de verwachtingen van de
DVIS. Het bewijs daarvan is dat de NMBS de toestemming tot indienststelling
nr. BE71200900039 heeft bekomen, die op haar beurt bevestigd werd door toestemming nr. BE5120100001.
Wat de coördinatie betreft voor de installatie van het systeem TBL1+, heeft de
NMBS de volgende documenten meegedeeld:

49

Vragenlijst van 14 april 2010 (Naar aanleiding van de vervanging van de bakens TBL1 door de
bakens TBL1+ had de DVIS opgemerkt dat zulks leidde tot een vermindering van het veiligheidsniveau wegens de incompatibiliteit met het rollend materieel. Hoe heeft Infrabel op die opmerkingen geantwoord en welke maatregelen werden genomen op die toestand te verhelpen?).

50

Antwoord van Infrabel van 2 mei 2010, kenmerk YG/SDV CC SR.

51

Antwoord van de NMBS van 11 mei 2010.

Spoorwegveiligheid – Rekenhof, augustus 2010

35

•

Het verslag over de ontplooiing van de systemen TBL1+ en ETCS dat aan
het directiecomité van de NMBS van 22 juni 2009 is voorgelegd. In verband
met TBL1+ is het directiecomité van de NMBS van oordeel dat de benadering van Infrabel, namelijk het prioritair uitrusten van de punten die het grootste risico vertonen, een optimale verhoging van het veiligheidsniveau toelaat.
Het preciseert ook dat de spoorwegondernemingen maandelijks worden geïnformeerd over de nieuwe baanvakken die met TBL1+ zijn uitgerust.

•

De briefwisseling tussen de NMBS en Infrabel (brieven van 31 augustus 2009 van Infrabel en van 18 september 2009 van de NMBS) waaruit
volgens de NMBS de voortdurende aandacht voor de coördinatie blijkt. In
haar antwoord van 18 september 2009 deelt de NMBS haar plan tot ontplooiing van TBL1+ mee, zoals Infrabel dat gevraagd heeft.

•

De “Top Account Meeting Infrabel-NMBS” van 1 februari 2010, waarin de
intentie van de twee ondernemingen wordt bekrachtigd om maandelijkse
coördinatievergaderingen te houden.

In haar antwoord van 25 juni 2010 op het ontwerpverslag van het Rekenhof onderstreept de NMBS dat ze, na het verzoek van Infrabel van 31 augustus 2009, haar
uitrustingsplan, bijgewerkt op 18 september 2009, aan Infrabel heeft bezorgd.
De NMBS hoopt dat ze hiermee aan de eisen van de DVIS is tegemoet gekomen.
Op haar beurt engageert Infrabel zich in het antwoord van 28 juni 2010 op het
ontwerpverslag van het Rekenhof dat de op cruciale plaatsen ontmantelde TBL1
bakens voor eind 2010 opnieuw zullen worden geïnstalleerd.
2.3 Conclusies
Een progressieve liberalisering moet de basis vormen voor de totstandbrenging
van een Europese markt voor spoorvervoer, samen met de ontwikkeling van normen voor interoperabiliteit en veiligheid. De technische specificaties van interoperabiliteit (TSI) moeten in een langetermijnperspectief worden uitgevoerd in
samenhang met de levensduur van de spoorweginvesteringen en met de wil om
het concurrentievermogen van de spoorwegsector te vrijwaren.
Doordat België in het hart van Europa ligt, zal het grootste deel van zijn spoorwegnet moeten worden uitgerust met een besturings- en seingevingssysteem dat
in overeenstemming is met de Europese standaard ERTMS.
Volgens het Rekenhof kunnen vragen gesteld worden bij de volgende aspecten:
•

de strategie van Infrabel en van de NMBS op het gebied van uitrusting
voor automatische treinbeveiliging;

•

de coördinatie tussen de ontplooiing van die uitrusting op de infrastructuur
en op het rollend materieel dat erover moet rijden;

•

de zorgelijke status van het systeem TBL1+ in het licht van de Europese
normen, terwijl dat systeem voor het Belgisch spoorwegnet het voornaamste beveiligingsmiddel is om te vermijden dat treinen gevaarseinen overschrijden.

Terwijl de voormalige NMBS een tiental jaren geleden ervoor geopteerd had om
een Europees systeem in te voeren, hebben de NMBS en Infrabel in 2006 beslist
om het systeem TBL1+ te ontplooien. Het systeem TBL1+ betekent weliswaar
een betere automatische bescherming van de treinen ten opzichte van de vroegere Belgische systemen, maar het is inderdaad niet verenigbaar met TBL1.
Bovendien anticipeert het systeem TBL1+ slechts heel gedeeltelijk op het Europees systeem ETCS op het vlak van de infrastructuur en doet het dat helemaal
niet op het vlak van het rollend materieel.
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Op normatief vlak heeft het systeem TBL1+ een precaire status. Het kan immers
niet worden opgelegd aan de operatoren en het kan evenmin worden toegevoegd
aan een lijn van het TEN-T-netwerk aangezien het door de TSI BS niet is erkend
als een bestaand systeem of als een systeem in ontwikkeling. Het beantwoordt
evenmin aan de Europese technische normen.
Deze technische en juridische aspecten kunnen tot gevolg hebben dat er financiële middelen worden gemobiliseerd ten voordele van een tijdelijk systeem. Dit
kan nadelig zijn voor de beschikbaarheid van middelen voor de ontplooiing van
een systeem dat voldoet aan de Europese normen.
Daarom moet het systeem TBL1+ naast de bestaande systemen worden geïnstalleerd wil men het veiligheidsniveau te handhaven.
De DVIS heeft in het kader van zijn opdracht van toezicht op de veiligheid vastgesteld dat de ontplooiing van het systeem TBL1+ tot een tijdelijke terugval van
de veiligheid kan leiden, als bij die ontplooiing de bakens TBL1 worden gedesactiveerd of gedemonteerd, terwijl het rollend materieel dat over die lijnen moet
rijden, niet is uitgerust met TBL1+.
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Hoofdstuk 3
Investeringsprojecten GSM-R en ETCS

In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof voor elk van de investeringsprojecten
GSM-R en ETCS vier aspecten: de chronologie van de beslissingen die bepalend
zijn voor de evolutie van het project, de planning van het project, de budgetten en
tot slot de uitvoering.
GSM-R en ETCS zijn twee systemen die bijdragen tot een verhoogde spoorveiligheid. GSM-R (GSM for railways) is een systeem voor radiotelecommunicatie,
ETCS een treinbeveiligingssysteem: samen vormen ze de basis voor het ERTMS,
of European Railway Traffic Management System. Infrabel en de NMBS wijzen
erop dat het gaat om nieuwe technologieën, die veel intern studiewerk en overleg
op Europees niveau vereisen.
De kenmerken van de verschillende treinbeveiligingssystemen, waaronder ETCS,
werden al omstandig uitgelegd in hoofdstuk 2.
De basis voor het project GSM-R werd gelegd in 1997. Op 19 juni 1997 onder
tekende de NMBS het akkoordprotocol van de EIRENE-Groep, die werd opgericht
door de UIC52. Hiermee verbond de NMBS zich ertoe een digitaal radionetwerk te
ontwikkelen volgens de afspraken in het protocol.
De NMBS omschrijft de doelstellingen van GSM-R als volgt:
•

de veiligheid van het spoorwegverkeer en van het personeel verhogen;

•

het signalisatiesysteem ETCS2 op de hogesnelheidslijnen L3 en L4 ondersteunen;

•

de bestaande analoge radiosystemen vervangen;

•

een uniek en interoperabel systeem uitbouwen.

Naast deze doelstellingen biedt GSM-R nog enkele specifieke, bijkomende mogelijkheden:
•

er kunnen oproepen per groep gedaan worden;

•

de prioriteit van de oproepen kan worden beheerd;

•

de GSM-nummers kunnen worden toegekend op basis van de functie die
men uitoefent;

•

alle gesprekken kunnen worden opgenomen;

•

oproepen kunnen worden behandeld op basis van de plaats waar de trein
zich bevindt.

De realisatie van een operationeel GSM-R netwerk in België houdt twee grote
deelprojecten in: de bouw van het netwerk op zich en de installatie van de boorduitrustingen. Het is rond deze scheidingslijn dat het project GSM-R zich zal
opsplitsen. Om het netwerk te realiseren zullen onder andere op 455 sites GSMmasten moeten worden gebouwd. Voor het grootste deel van die sites moet een
bouwvergunning aangevraagd worden.

52

EIRENE (European Integrated Radio Enhanced Network) is een project dat in 1992 door de UIC
(Union Internationale des Chemins de Fer) werd gelanceerd. De doelstelling van dit project was
de functionele en technische vereisten of specificaties vast te leggen voor de mobiele netwerken
voor de spoorwegen.
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Dit onderzoek beschrijft voor de investeringsprojecten GSM-R en ETCS de periode tussen de start, eind jaren ’90, en eind 2009, anderhalve maand voor de
treinramp in Buizingen. Tot eind 2004 was de voormalige NMBS verantwoordelijk
voor zowel de inrichting van het spoor als de uitrusting van de treinen. Vanaf
2005 zijn die taken verdeeld over de infrastructuurbeheerder Infrabel en de spoorwegmaatschappij NMBS.
3.1
3.1.1

GSM-R
Chronologie van de beslissingen – planning en uitvoering

De krachtlijnen van het plan voor de uitbouw van een pan-Europees digitaal
GSM-R-radionet worden door de NMBS goedgekeurd op 28 januari 200053. Hierbij vermeldt men dat de uitbouw van de infrastructuren idealiter gepaard moet
gaan met de uitrusting van het tractiematerieel, met als uiterste datum 2005. De
planning ziet er op dat moment als volgt uit:
Tabel 4 – Planning op 28 januari 2000
Jaar
2000
2001
midden 2001
midden 2001 – midden 2002
2002-2005

Planning
opstelling van het bestek (studie van het net, levering
van vaste en mobiele apparatuur, installatie en indiensttreding)
offerte-aanvraag
keuze van de leverancier(s)
detailstudie en test op prototypelijn
uitbouw van de infrastructuur

De deadline voor de uitbouw van het GSM-R netwerk blijft vervolgens ongewijzigd
tot in 2001, het jaar waarin het treinongeval te Pécrot plaatsvindt (27 maart 2001).
In de loop van 2001 komt het project GSM-R in meerdere documenten aan bod
tijdens verschillende bijeenkomsten van de raad van bestuur:
•

Op 29 maart 2001, onmiddellijk na het ongeval in Pécrot, vraagt de raad
van bestuur (PV 529) dat de directie tegen de volgende vergadering het
programma zou voorleggen voor de invoering van het systeem GSM-R met
als horizon 2006-2008.

•

Tijdens de vergadering van 27 april 2001 keurt de raad van bestuur de
principes en de grote lijnen voor de uitbouw van GSM-R goed54. De planning daarbij is 2002-2005 voor de vaste installaties en 2003-2007 voor het
rollend materieel.

•

Op 1 juni 2001 wordt, naar aanleiding van de treinramp in Pécrot, in de
raad van bestuur een verduidelijking gegeven over het algemeen beleid van
de NMBS inzake veiligheid van haar infrastructuur en haar exploitatie en
over de in werking gestelde acties55. Eén van de beslissingen en belangrijke
keuzes die werden gemaakt is: Het vervangen van het radionetwerk “grondtrein” door GSM-R, een hoogwaardiger systeem dat tevens tegemoetkomt
aan de vereisten inzake Europese spoorweginteroperabiliteit (horizon 2006
– 2008).

53

Raad van bestuur 28/01/2000 – PV507 – DOC RB 2000/5.

54

Raad van bestuur 27/04/2001 – PV531 – DOC RB 2001/147 Verwezenlijking van de GSM-R.

55

Raad van bestuur 01/06/2001 – PV541 – DOC RB 2001/179 Jaarverslag met betrekking tot de
veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik.
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•

De bijlage bij het investeringsbudget 200256 vermeldt dat het ernaar uit
ziet dat het project, na de geringe uitgaven in 2001, stilaan van de grond
komt. De bijgewerkte planning waarborgt een tijdige verwezenlijking van
de gemaakte doelstelling in de periode 2001-2006.

De bovenstaande opsomming toont aan dat er voor het project GSM-R tot en met
2001, vier jaar na het ondertekenen van het EIRENE-protocol, geen duidelijke planning vooropgesteld is. Terwijl de deadline in 1999 nog bepaald is op 2005, wisselt
die van 2006 tot 2008, naargelang van het geraadpleegde document uit 2001.
Op 29 maart 2002 neemt de raad van bestuur akte van het document ‘Ongeval
te Pécrot: opvolging van de voorgestelde maatregelen’57. Daarin staat dat de
hoofdopdracht voor het project GSM-R moet worden uitgevoerd in de periode
2001-2006.
De eerste beschikbare projectfiche58 voor het project GSM-R (versie 2002-2)
dateert uit 2002. Als directe aanleiding voor het project verwijst de fiche naar het
EIRENE-protocol uit 1997 en naar de beslissing van de raad van bestuur uit 2000
waarin de krachtlijnen worden vastgelegd. De projectfiche geeft een stand van
zaken van het project, meer bepaald over de procedure van de overheidsopdrachten. Doordat de procedure iets langer duurt dan gepland, kan de hoofdopdracht
pas toegewezen en aangevat worden in 2003 in de plaats van in 2002. In de oorspronkelijke planning uit 2000 was de keuze van de leverancier echter gepland
voor midden 2001 (zie tabel 4). Er is dus een vertraging van twee jaar ten gevolge
van het uitlopen van de procedure. Ook de einddatum van het project verschuift
in de projectfiche met twee jaar naar 2007.
Het contract voor de installatie van GSM-R (de hoofdopdracht) wordt op
30 maart 2003 toegewezen aan Siemens-ATEA. Uit de bijhorende stukken blijkt
dat de realisatie gepland is voor de periode 2003-200759.
De moeizaam verlopen toewijzingsprocedure wordt later datzelfde jaar, bij de
amendering van het investeringsprogramma 200360, als reden aangehaald voor de
vertraging waarmee het project GSM-R van start is gegaan. Door de start van
het project te situeren na de toewijzing van de opdracht geeft men aan dat men
deze procedures niet tot het projectbeheer rekent.
De volgende beschikbare versie van de projectfiche dateert uit 2004. Deze projectfiche bevat een gefaseerde planning van de hoofdopdracht in de periode 2003
tot april 2007 en is vooral gefocust op het deel infrastructuur. Het nummer van
de projectfiche is 4002, wat later het projectnummer voor GSM-R infrastructuur
van Infrabel zal zijn. Toch komt ook de planning van de boorduitrustingen aan bod
in deze fiche. De boordradio’s zullen in het rollend materieel geïnstalleerd worden
vanaf einde 2004 tot 2009, afhankelijk van de planning van de migratie van het
analoge radionetwerk naar het digitale GSM-R-netwerk.
Vanaf 2005 wordt het project GSM-R opgedeeld in twee: het project ‘4002
GSM-R’ voor Infrabel en het project ‘3997 Ombouw rollend materieel: GSM-R’
voor de NMBS61.
56

Goedgekeurd door de raad van bestuur op 21/12/2001 – PV542 – DOC RB 2001/372.

57

Raad van bestuur 29/03/2002 – PV545 – DOC RB 2002/82.

58

Deze jaarlijkse projectfiches zijn samen met de per kwartaal geactualiseerde projectdossiers een
middel voor de opvolging en rapportering van de projecten.

59

Raad van bestuur 30/03/2003 – PV572 – DOC RB 2003/18.

60

Raad van bestuur 24/10/2003 – PV578 – DOC RB 2003/236.

61

Het project ‘3899 Invoeren GSM-R en ETCS op HST-materieel’ wordt verder buiten beschouwing
gelaten.
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Voor de verdere planning van de projecten worden op dat moment de volgende
deadlines gehanteerd: april 2007 voor het project 4002 van Infrabel en 2009 voor
het project 3997 van de NMBS. Die data worden verder in de respectievelijke
projectfiches en –dossiers als oorspronkelijke einddatum naar voor geschoven.
Nochtans wordt in die dossiers ook nog steeds verwezen naar de beslissingen uit
1997 en 2000 als basis voor het project GSM-R. De planning toen had als einddatum 2005 voor de infrastructuur en 2007 voor de uitrusting van de treinen. De
referentieplanning van Infrabel en de NMBS houdt dus eigenlijk al een vertraging
in van twee jaar ten opzichte van de oorspronkelijke planning.
2005-heden – Project 4002 GSM-R van Infrabel
De eerste beschikbare projectfiche van Infrabel is die van 29 juni 2006. Voor het
jaar 2005 heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer geen projectfiches ontvangen. De
projectfiche uit 2006 verlegt de einddatum voor het project met zes maanden
naar december 2007. Als reden voor dit uitstel geeft de projectfiche een vertraging bij het verkrijgen van de bouwvergunningen en de aanbesteding van de
bouwwerken op. Ook in de volgende projectfiches en projectdossiers wordt de
planning regelmatig aangepast.
Tabel 5 toont de evolutie van de planning. De laatste wijziging vindt plaats in het
projectdossier 2008.Q2, nadien wijzigt de planning niet meer tot en met het laatste beschikbare projectdossier (2009.Q4). De reden voor de vertragingen blijft
doorheen de verschillende documenten van dezelfde aard: vertragingen bij het
verkrijgen van bouwvergunningen en bij de aanbesteding van de bouwwerken. Dit
zorgt dus in de periode 2006-2009 voor een totale (bijkomende) vertraging van
meer dan één jaar. De einddatum verschuift namelijk van december 2007 naar
2009. In juni 2009 is de spoorweginfrastructuur uiteindelijk voor 100 % uitgerust
met GSM-R.
Tabel 5 – Evolutie planning project 4002 GSM-R (Infrabel)
Document

Vooropgestelde
einddatum

PF 29/06/2006

December 2007

PF 11/05/2007

September 2008

PD 2007.Q3

Einde 2008

Nota bij IB 2008
Begin 2009
(DOC RB 2007/106)
PD 2008.Q2
2009

Reden vertraging
vertragingen bij het verkrijgen van bouwvergunningen en de aanbesteding van de bouwwerken
vertragingen bij het verkrijgen van bouwvergunningen en de aanbesteding van de bouwwerken
problemen met het verkrijgen van bouwvergunningen
vertraging in het verkrijgen van de laatste
stedenbouwkundige vergunningen
problemen in verband met het verkrijgen van
bouwvergunningen

PF = projectfiche − PD = projectdossier − PD Qx = geactualiseerd projectdossier na kwartaal
x − IB = investeringsbudget
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De volledige uitrusting van het spoorwegnet met GSM-R in juni 2009 is echter
niet het eindpunt van het project. Voor de periode 2010-2012 zijn nog investeringen gepland om onder andere zwakke zones te optimaliseren, een upgrade van
de software door te voeren en het netwerk uit te breiden naar de haven van
Antwerpen. In 2008 was de uitbreiding van het GSM-R netwerk naar de haven
van Antwerpen al in de planning opgenomen met als deadline maart 201062. Doordat dit als afzonderlijk onderdeel in de planning is opgenomen, kon de bovenstaande evolutie van het project beschreven worden zonder rekening te houden
met deze uitbreiding.
Tot slot bleek dat het GSM-R netwerk zoals het is uitgebouwd enkel voldoende is
voor ‘voice’ communicatie. Voor een veilige datatransmissie in het kader van ETCS2
en ERTMS op het volledige spoorwegnet zijn bijkomende investeringen nodig. Op
de hogesnelheidslijnen L3 en L4 zijn die aanpassingen wel gerealiseerd.
2005-heden – het project 3997 ombouw rollend materieel: GSM-R van de NMBS
Evenmin als voor Infrabel beschikt de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de NMBS
over een projectfiche of projectdossier voor het jaar 2005. De eerste beschikbare
versie van de projectfiche dateert uit 2006 en stelt 31 december 2009 voorop als
datum voor het einde opstelling GSM-R serie-uitrusting. Deze fiche vermeldt ook
dat het deelproject ‘GSM-R grond’ vertraging heeft opgelopen en koppelt de
realisatie van het project 3997 aan het project 4002 GSM-R van Infrabel. De
plaatsing van de GSM-R boordtoestellen kan pas starten wanneer ook de lijnen
zijn uitgerust met GSM-R (begin 2007). Aangezien men de vooropgestelde einddatum wil handhaven, moeten alle voertuigen uitgerust worden in een periode van
drie jaar (2007-2009).
In de loop van 2007 wordt de planning voor de installatie van de boorduitrusting
aangepast. De amendering van het investeringsbudget 200763 wijst al op een
vertraagde aanvang van het project in 2006. Later dat jaar verschijnt in het projectdossier versie 2007-3 een tabel met de planning op 1 december 2007. Deze
geactualiseerde planning verschuift de installatie van de boorduitrusting van de
periode 2007-2009 naar de periode januari 2008 – 30 juni 2010. De reden is de
vertraging die het deelproject ‘GSM-R grond’ heeft opgelopen.
Eind 2009 wordt de deadline voor het project opnieuw bijgesteld. De versie
2009.Q3 van het projectdossier vermeldt december 2010 als einddatum. Tot dan
werden er enkel wijzigingen aangebracht in de gedetailleerde planning per uit te
rusten type voertuig maar bleef de einddatum behouden. Deze wijzigingen zorgden ervoor dat de tijdspanne waarbinnen de uitrusting moest gebeuren, korter
werd. Daarnaast werd ook het aantal uit te rusten voertuigen uitgebreid.
De laatste versie van het projectdossier, de versie 2009.Q4, behoudt de deadline
op december 2010. Het ministerieel besluit van 20 juni 2008 tot aanneming van
het bestek voor het rollend materieel stelt dat vanaf 01/01/2011 de stuurposten
van alle voertuigen moeten beschikken over een GSM-R (punt 19.5.1) en dat tot
01/01/2011 geen enkele grond-trein radio buiten dienst gesteld mag worden
zonder vervangen te worden door GSM-R (punt 19.5.2). Tijdens het onderzoek
van het Rekenhof64 deelde de NMBS mee dat de graad van uitvoering 74 %
bedraagt. 1768 van de 2400 boorduitrustingen werden geïnstalleerd. Daarmee
zou de timing uit het ministerieel besluit kunnen worden gerespecteerd.

62

Bij het afsluiten van het onderzoek was deze uitbreiding nog niet gerealiseerd.

63

Goedgekeurd door de raad van bestuur op 06/07/2007 (PV45) – DOC RB 2007/114).

64

Vergadering met de spoorwegmaatschappijen op 2 april 2010.
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3.1.2

Budgettaire evolutie van het project

In de loop van het jaar 2000, drie jaar na het ondertekenen van het EIRENEprotocol, worden de krachtlijnen voor de uitbouw van een GSM-R netwerk goedgekeurd en verschijnt het GSM-R project ook in de investeringsprogramma’s van
de NMBS. Op de post GSM-R: études in het hoofdstuk I-1 Investeringen van
Algemeen Nut wordt een eerste bedrag uitgetrokken van 20 miljoen frank dat
later wordt bijgesteld tot 5 miljoen frank65. Op 20 oktober datzelfde jaar keurt de
raad van bestuur ook de bijzondere overeenkomst met TUC Rail goed66. TUC Rail
wordt belast met de studie, het projectbeheer en de werfopvolging van de installatiewerken voor het GSM-R-netwerk tegen een procentuele vergoeding van
13,8 % van de investeringskosten. Concreet gaat het om een bedrag van 124,2 miljoen frank of ongeveer 3,08 miljoen euro. Voor het jaar 2000 worden echter geen
uitgaven gerapporteerd die betrekking hebben op het project GSM-R.
In 2001 en 2002 worden de eerste uitgaven gerapporteerd voor het project
GSM-R. Ze liggen veel lager dan de bedragen in de jaarlijkse investeringsprogramma’s of investeringsbudgetten. Naast de budgetten in het hoofdstuk I-1
Investeringen van algemeen nut, worden vanaf 2001 ook budgetten gereserveerd
voor Investeringen rollend materieel, vernieuwing – invoering GSM-R.
Bij de goedkeuring van de tweede amendering van het investeringsprogramma
2001 noteert de raad van bestuur67 dat de budgetten werden teruggeschroefd
ten gevolge van opgelopen vertragingen. De vermindering van het budget en de
beperkte uitgaven in 2002 worden eveneens toegeschreven aan de vertraging die
het project heeft opgelopen.
Op 30 april 200368 wijst de raad van bestuur het contract voor de installatie van
GSM-R toe aan Siemens-ATEA voor een bedrag van 135.538.007 euro. Het gaat
om de levering en diensten voor de vaste installaties GSM-R en de mobiele uitrustingen.
Het meerjarig investeringsplan 2004-2007 wordt samen met het investeringsprogramma 2004 goedgekeurd op 28 november 200369. In dit plan behoren de uitbouw van het ETCS en de GSM-R tot de prioritaire doelstellingen.
Tabel 6 geeft een overzicht van de geplande investeringen in de meerjarenplannen en de jaarlijkse investeringsbudgetten, de amenderingen en de uiteindelijke
gerapporteerde uitgaven. In deze vergelijking valt op dat de jaarlijkse investeringsbudgetten in 2002 en 2003 beduidend lager liggen dan de geplande investeringen in het plan 2001-2012. In de amenderingen worden die bedragen nogmaals
verlaagd. De uiteindelijke gerapporteerde uitgaven bedragen 16.904.000 euro
voor de periode 2000-2004. Dit is een uitvoering van 20 % tegenover de geplande
investeringen in het plan 2001-2012.

65

Amendering van het investeringsprogramma 2000 (DOC RB 2000/102, aangenomen tijdens de
raad van bestuur van 28/04/2000, PV512) en tweede amendering van het investeringsprogramma
2000 (DOC RB 2000/308, goedgekeurd door de raad van bestuur op 20/10/2000, PV520).

66

Raad van bestuur 20/10/2000 – PV520 – DOC RB 2000/288.

67

Raad van bestuur 30/11/2001 – PV541 – DOC RB 2001/346.

68

Raad van bestuur 30/04/2003 – PV572 – DOC RB 2003/108.

69

Raad van bestuur 28/11/2003 – PV579 – DOC RB 2003/268-1, DOC RB 2003/268-1 aanvullend,
DOC RB 2003/268-1 aanvullend 2 en DOC RB 2003/268-2.

Spoorwegveiligheid – Rekenhof, augustus 2010

43

Tabel 6 – Overzicht investeringen 2000-2004 (in duizend euro,
index op moment van goedkeuring plan)
Jaar

IP 2001-2012 in
courante euro

IP 2004-2007

IB

Am1

Am2

Inv

2000
2001
2002
2003
2004
Totaal

–
1.222
14.037
30.053
38.623
83.935

–
–
–
–
23.372
23.372

0
2.082
6.186
13.450
23.624
45.342

496
1.611
2.208
4.950
23.385
32.650

124
202
–
–
–
30.869

0
15
423
3.534
12.932
16.904

IP = investeringsplan − IB = Investeringsbudget jaar X − Am1 = eerste amendering − Am2 =
tweede amendering − Inv = gerapporteerde uitgaven in de toepassing InvRep70
Bedragen 2004 zijn zonder rollend materieel en werkplaatsen III 1.7. Divers GSM-R, bedrag bij Inv is
dan weer wel een globaal cijfer uit InvRep.
Bronnen:
––

bedragen IP 2001-2012 uit projectdossier GSM-R versie 2002-2, punt 3.2.1.

––

bedragen IP 2004-2007 uit projectdossier GSM-R versie 2004-1, tabel 2

––

bedragen IB, AM1 en AM2 afkomstig uit de dossiers die door de FOD Mobiliteit en Vervoer ter
beschikking werden gesteld

––

bedragen Inv uit de toepassing InvRep

De gerealiseerde investeringen in de jaren 2003 en 2004 hebben onder andere
betrekking op het ontwerpen van het netwerk en de installatie van centrale uitrustingen en testlabo’s.
Voor de samenstelling van tabel 6 werd een beroep gedaan op uiteenlopende
bronnen. Daarbij bleek dat het vaak niet eenvoudig is om verschillende bronnen op
een eenduidige manier met elkaar te vergelijken. Het gebrek aan een eenvormige
structuur tussen de opeenvolgende jaarlijkse investeringsbudgetten onderling en
tussen deze investeringsbudgetten, de projectdossiers en de meerjarenplannen
maakt een sluitende, gedetailleerde beschrijving van de budgettaire evolutie van
het project moeilijk.
In tabel 7 zijn de gerapporteerde uitgaven gebaseerd op de informatie uit de
projectdossiers 2009.Q4 van de projecten 4002 (GSM-R infrastructuur – Infrabel)
en 3997 (GSM-R uitrusting rollend materieel – NMBS)
Tabel 7 – Overzicht uitgaven 2000-2004 gerapporteerd in 2009.Q4
(in duizend euro, index op moment van goedkeuring plan)
Gerapporteerde uitgaven 2009.Q4
Jaar

IP 2001-2012 in
courante euro

IP 04-07

4002 infra

2000
2001

–
1.222

–
–

0
15

2002

14.037

–

422

2003

30.053

–

3.500

2004
Totaal

38.623
83.935

23.372
23.372

12.932
16.869

3997 rollend
materieel

35,45
72,35
107,8

IP = investeringsplan − jaar X
70

InvRep is een toepassing van de NMBS-Holding die een beeld geeft van de uitgaven geboekt op
een project. De toepassing bevat data die niet boekhoudkundig gecertificeerd zijn.
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Uit tabel 6 en tabel 7 kunnen enkele algemene tendensen afgeleid worden. Zo is
het duidelijk dat de opeenvolgende jaarlijkse budgetten telkens naar beneden
bijgesteld worden en dat de uiteindelijke investeringen nog lager liggen. Deze
aanpassingen zijn een gevolg van de vertragingen die in de lijn liggen van die
beschreven in punt 3.1.1. De budgetten worden dus bijgesteld naargelang van de
vorderingen in het project. Noch de meerjarenplannen, noch de jaarlijkse investeringsbudgetten worden als instrument gebruikt om het project te sturen.
2005-heden – Het project 4002 GSM-R van Infrabel
In de investeringsplannen 2005-200771 en 2008-201272 zijn de budgetten per
projectnummer vastgelegd. Dat maakt het beeld meer betrouwbaar. Tabel 8 geeft
een overzicht van de investeringen voor de periode 2005-2012. In deze tabel zijn
ook de bedragen uit de jaarlijkse investeringsbudgetten en amenderingen en de
uiteindelijke gerapporteerde investeringen opgenomen.
Tabel 8 – Overzicht investeringen project 4002 Infrabel 2005-2007
(in duizend euro, index op moment van goedkeuring plan)
IP 05-07

IP 08-12

IB

Am

Inv

Uitv

2005
2006

19.300
34.500

25.000
35.407

19.320
25.612

19.401
29.243

100 %
114 %

2007

33.800

30.600

18.050

20.641

114 %

2008

16.450

16.451

10.390

10.528

101 %

2009

9.360

7.853

7.576

7.579

100 %

2010

6.010

4.922

2011

2.190

2012

0

IP = Investeringsplan − IB = Investeringsbudget jaar X − Am = amendering bij het investerings
budget − Inv = gerapporteerde investeringen − Uitv = percentage gerapporteerde investering ten
opzichte van amendering
Bronnen:
––

investeringsplannen 2005-2007 en 2008-2012

––

dossiers investeringsbudgetten en amenderingen beschikbaar gesteld door de FOD Mobiliteit en
Vervoer

––

projectdossier 4002 versie 2009.Q4

Tabel 8 toont aan dat het meerjarenplan 2005-2007 de uitgaven voor het project
overschat. Vertragingen in de uitvoering van het project leiden ertoe dat de budgetten naar beneden worden bijgesteld. Toch wordt er in vergelijking met de
voorgaande jaren veel geïnvesteerd voor GSM-R. In 2006 en 2007 ligt de uiteindelijke uitgave zelfs hoger dan men bij de amendering had ingeschat. De totale
investering voor GSM-R bedraagt 69.285.000 euro in de periode 2005-2007.

71

Goedgekeurd door de raad van bestuur op 29/09/2005 – PV13 – DOC RB 2005/075.

72

Goedgekeurd door de raad van bestuur op 26/04/2007 – PV36 – DOC RB 2007/039.
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In 2008 en 2009 wordt de uitbouw van het GSM-R-netwerk voortgezet. Ook in
het meerjarenplan 2008-2012 worden de investeringen overschat. In 2008 en
2009 wordt wel volop verder gewerkt aan het GSM-R netwerk. In juni 2009 is het
hele spoorwegnet ermee uitgerust73. Uiteindelijk werd tot en met 2009 in totaal
104.261.000 euro geïnvesteerd in de infrastructuur voor GSM-R. Voor de periode
2010-2012 is nog 11.155.000 euro geraamd74.
Hoewel de rapportering vanaf 2005 vollediger, duidelijker en meer gestructureerd
wordt, blijven ook in deze periode problemen bestaan in de coherentie tussen de
projectfiches en -dossiers en andere bronnen.
2005-heden – het project 3997 ombouw rollend materieel: GSM-R van de
NMBS
Tabel 9 geeft een overzicht van de geplande en gerapporteerde investeringen
voor het project 3997 van de NMBS voor de periode 2005-2012. Net zoals bij
project 4002 van Infrabel worden ook hier in de meerjarenplannen de investeringen overschat, hoewel het verschil ten opzichte van de werkelijke investeringen
kleiner is naarmate het project vordert. De uiteindelijke gerapporteerde investeringen liggen echter telkens lager dan het geamendeerde investeringsbudget,
behalve voor 2008.
Tabel 9 – Overzicht investeringen project 3997 NMBS
(in duizend euro – index op moment van goedkeuring plan)
IP 05-07

IP 08-12

IB

AM

<2004
2004

Inv
35,45
72,35

Uitv
–
–

2005

5.700

3.300,00

5.700,00

2.639,13

46 %

2006

7.600

6.716,00

7.244,40

1.738,04

24 %

2007

8.800

11.892,00

7.500,00

3.393,71

45 %

2008

12.579

12.579,00

9.765,00

10.984,84

112 %

2009

10.206

12.441,00

12.172,00

8.300,52

68 %

2010

3.718

2011

0

2012

0

IP = Investeringsplan − IB = Jaarlijks Investeringsbudget − Am = amendering bij het investeringsbudget − Inv = gerapporteerde investeringen − Uitv = percentage gerapporteerde investering ten
opzichte van amendering
Bronnen:
––

jaarlijkse dossiers over investeringbudgetten, amenderingen en investeringen ter beschikking
gesteld door de FOD Mobiliteit

––

investeringsplannen 2005-2007 en 2008-2012

De budgettaire evolutie die uit tabel 9 kan worden afgelezen, volgt de evolutie in
de planning die al eerder werd geschetst. De vertragingen in het project 4002
worden als reden opgegeven voor de vertragingen in het project 3997. Pas in 2008
start men met een uitgebreide installatie van boorduitrustingen, die verder loopt in
2009 en 2010. De doelstelling is om tegen einde 2010 alle boorduitrustingen te
hebben geïnstalleerd.
73

Bron: informatievergadering spoorwegmaatschappijen en FOD Mobiliteit & Vervoer van 2 april 2010.

74

Bron: projectdossier 4002 versie 2009.Q4 (tabel 8).
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Ook bij de NMBS wordt de rapportering over GSM-R duidelijker en vollediger.
Toch is de coherentie tussen de informatie in de jaarlijkse investeringsbudgetten
en amenderingen en de informatie in de projectfiches en -dossiers soms problematisch.
Tabel 9 is gebaseerd op de jaarlijkse dossiers (investeringsbudgetten, amenderingen en investeringen) die door de FOD Mobiliteit & Vervoer ter beschikking werden
gesteld. De FOD ontving deze stukken op zijn beurt van de spoorwegmaatschappijen. De cijfers in deze stukken komen echter vaak niet overeen met de cijfers die
vermeld staan in het overzicht dat de NMBS geeft in de projectdossiers, waaronder
de meest recente versie 2009.Q475.
Op basis van de cijfers uit het projectdossier, versie 2009.Q4, kan tabel 10 worden
samengesteld. De verschillen met tabel 9 staan vet.
Tabel 10 – Overzicht investeringen project 3997 NMBS
(in duizend euro – index op moment goedkeuring plan)
IP 05-07
<2004
2004
2005

5.700

2006
2007

7.600
8.800

IP 08-12

2008

12.579

2009

10.206

2010

3.718

2011
2012

0
0

IB

AM

3.300,00
7.244,40

Inv

Uitv

35,45
72,35
2.639,13

–
–
80 %
24 %
84 %

707,30
6.716,30
11.892,30

4.052,72

1.738,04
3.393,71

9.765,27

12.167,64

10.984,84

90 %

12.168,29 12.167,64

8.300,52

68 %

9.569,43

IP = Investeringsplan − IB = Jaarlijks Investeringsbudget − Am = amendering bij het investeringsbudget − Inv = gerapporteerde investeringen − Uitv = percentage gerapporteerde investering ten
opzichte van amendering
Bronnen:
––

projectdossier 3997 versie 2009.Q4

––

investeringsplannen 2005-2007 en 2008-2012

De jaarlijkse gerapporteerde uitgaven komen wel overeen in beide tabellen. Deze
situatie leidt tot verschillende percentages voor de uitvoering bij gelijke gerapporteerde investeringen, afhankelijk van de bron die men raadpleegt. In de context van dit rapport was het echter niet mogelijk dieper in te gaan op de oorzaken
van deze verschillen.
In het antwoord op het ontwerpverslag hanteert de NMBS voor de investeringsbudgetten en amenderingen cijfers die overeenstemmen met de cijfers uit tabel 9.
Dit zijn immers de cijfers die worden gebruikt in de officiële documenten van de
raad van bestuur. De NMBS bevestigt dat de cijfers uit het projectdossier niet
overeenstemmen met de officiële cijfers. De cijfers in het projectdossier maken
volgens de NMBS echter deel uit van de dagelijkse opvolging van het project.
Deze vaststelling bevestigt de problematiek van coherentie tussen projectdossiers en andere bronnen.

75

Tabel 8: budgettaire evaluatie bij projectdossier 3997 versie 2009.Q4. Deze versie van het projectdossier werd in april 2010 aan de FOD Mobiliteit & Vervoer bezorgd.
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De totale investering in de boorduitrustingen voor GSM-R bedraagt op het einde
van 2009 in totaal 27.163.930 euro. Voor 2010 is nog 9.569.430 euro gereserveerd.76

3.2 Treinbeveiligingssysteem ETCS
3.2.1

Chronologie van de beslissingen

1999: de start
Op 17 december 1999 neemt de raad van bestuur van de NMBS77 een eerste
beslissing in verband met ETCS. Op dat moment was de treinbeveiliging in België
in hoofdzaak gebaseerd op de systemen krokodil (35 % van de seinen en 80 % van
de treinen) en TBL1 (13 % van de seinen en 8 % van de treinen).
Omdat de treinbeveiliging op die manier nog te sterk berustte op de zichtbaarheid van de seinen en de aandacht van de treinbestuurder en wetende dat de
Association Européenne pour l’Interopérabilité Ferroviaire (AEIF) ETCS aan het
ontwikkelen was, beslist men om ETCS in te voeren op het Belgische spoornet.
Op de lijnen waar de snelheid hoger ligt dan 160 km/u kiest men voor ETCS
niveau 2 voor de lijnen 3 (HST Luik-grens) en 4 (HST Antwerpen-grens) en ETCS
niveau 1 voor de andere lijnen. Omdat de ETCS-uitrusting niet op korte termijn
beschikbaar zal zijn, krijgen de treinen die vóór 2002 zullen worden uitgerust, nog
een TBL2 uitrusting (volledige snelheidscurvebewaking, maar niet interoperabel).
De treinen die na 2002 worden uitgerust, krijgen meteen een ETCS-uitrusting.
ETCS niveau 1 zal veralgemeend worden naar alle lijnen waar de snelheid hoger
ligt dan 40 km/u. Op de recente (1980 en later) niet met TBL2 uitgeruste krachtvoertuigen komt daartoe een ETCS-uitrusting, ook wel EUROCAB genoemd. De
al geïnstalleerde TBL2-uitrusting wordt aangepast om ze compatibel te maken
met de ETCS infrastructuur (EUROTBL2)78. In de planning geeft men prioriteit
aan de voornaamste assen, met de hoogste snelheid en verkeersdichtheid.
Deze optie wordt verkozen, enerzijds boven twee duurdere en nog veiligere
opties, met name ETCS niveau 1 of 2 op àlle reiswegen, en anderzijds boven een
goedkopere en minder veilige optie, namelijk de installatie van Eurobakens die de
functies MEMOR en STOP voor alle krachtvoertuigen en een vereenvoudigde
snelheidscontrole voor de met ETCS uitgeruste voertuigen kunnen realiseren.
De raad van bestuur van de NMBS beslist dit dossier ter goedkeuring voor te
leggen aan de toezichthoudende minister en met haar te onderhandelen over een
brede interpretatie van de termen van het beheerscontract (artikel 58) wat betreft
de betekenis van ‘Transmissie Baken Locomotief’. Artikel 58 van het tweede
beheerscontract79 bepaalt immers: “De exploitatieveiligheid is een onmiskenbare
troef van het spoorvervoer en moet in alle omstandigheden gehandhaafd worden. Daartoe gaat de NMBS door met haar moderniseringsprogramma, vooral
om aan boord van de krachtvoertuigen de zogenaamde techniek ‘transmissiebaken-locomotief’ te veralgemenen. Die techniek biedt de nodige bescherming
in geval van seinoverschrijding of bij te hoge snelheid.” De raad vreest dus blijkbaar dat deze beslissing niet conform het beheerscontract zal worden geacht.
76

Bron: projectdossier 3997 versie 2009.Q4 (tabel 8).

77

PV 506 – document RB 99/356 Problematiek inzake de controle en de beveiliging van het treinverkeer bij de NMBS.

78

Details uit document CA 2001/123 Contrôle et protection de la marche des trains à la SNCB.

79

Tweede beheerscontract gesloten tussen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en
de Staat – Koninklijk Besluit van 25 september 1997.
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Hoewel verdere verduidelijking nog moesten volgen over o.m. de technische
aspecten, de planning en de middelen die vrij zullen worden gemaakt in het tienjareninvesteringsplan 2001-201080, adviseert de administratie de minister om
principieel akkoord te gaan met de keuze van de NMBS (nota van 23 juni 2000).
Dit om twee redenen: omdat de keuze perfect past in het Europese beleid en
vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding. De NMBS staat voor de keuze om
door te gaan met het nationale systeem TBL1 of te kiezen voor de Europese
normen. Volgens de administratie is vanuit de Europese context de eerste optie
uitgesloten.
Noch over het resultaat van bovenvermelde onderhandelingen noch over de formele goedkeuring van dit dossier door de minister heeft het Rekenhof informatie
kunnen verkrijgen. Er blijkt geen schriftelijke neerslag terug te vinden in de archieven van de NMBS-Holding, Infrabel of de FOD Mobiliteit & Vervoer.
2001: na Pécrot
Tijdens de raden van bestuur die volgen op het treinongeval bij Pécrot
(29 maart 200181 en 27 april 200182) beslist de NMBS om het ETCS-project bij
te sturen. De maatschappij wil in eerste instantie een snelle verbetering van de
beveiliging van het treinverkeer. Tegelijk stelt ze vast dat de commercialisering
van de boorduitrustingen voor ETCS op zich laat wachten.
De NMBS kiest daarom voor een intermediaire fase, waarin ETCS verder wordt
geïnstalleerd in de seinen, en de krachtvoertuigen die nog uitgerust zijn met het
TBL-systeem, worden voorzien van een interface zodat ze de seinen van het
ETCS-systeem kunnen ontvangen. Tijdens die overgangsfase is alleen de STOPfunctie actief. Na deze overgangsfase zal geleidelijk overgeschakeld worden van
TBL naar ETCS op alle krachtvoertuigen.
Waar in de vorige versie van het project de oudere voertuigen niet opgenomen
waren, beslist de NMBS om de oudere voertuigen die tot 2010 en later in dienst
dienen te worden gehouden, uit te rusten met een versie van TBL1 die aangepast
is aan de ETCS-infrastructuur (EUROTBL1) om zo de STOP-functie te ontwikkelen op een maximum aan treinverkeer.
De principes voor de uitrusting van het rollend materieel zijn dus:
•

EUROCAB voor de recente krachtvoertuigen (1980 en later) die niet zijn
uitgerust met TBL2 (607 voertuigen)

•

EUROTBL2 voor de moderne tractievoertuigen die uitgerust zijn met TBL2
(218 voertuigen)

•

EUROTBL1 voor de oudere voertuigen die tot 2010 en later in dienst dienen te worden gehouden (371 voertuigen)

80

Dit plan werd pas op 29 maart 2002 definitief goedgekeurd door de raad van bestuur. In die periode
evolueerde het van een plan 2001-2010 naar een plan 2001-2012.

81

PV 529 – document CA 2001/123 Controle et protection de la marche des trains à la SNCB.

82

PV 531 – document RB 2001/147bis Treinbeïnvloeding en –beveiliging bij de NMBS.
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2004
Op 1 oktober 2004 beslist de raad van bestuur van de NMBS om de onderhandelingsprocedure te beginnen met het oog op de levering van EUROCAB-uitrustingen voor 360 voertuigen in plaats van voor de geplande 60783. De resterende
voertuigen krijgen een EUROTBL1-uitrusting. De maatschappij houdt vast aan de
in 2001 vastgelegde principes, maar om binnen het beschikbare budget te blijven,
worden meer voertuigen met het goedkopere EUROTBL1 uitgerust en minder
met het duurdere EUROCAB84.
2006-2007: huidige invulling van het project
De raad van bestuur van Infrabel beslist in zijn vergaderingen van 23 februari 200685 en 30 maart 200686 om het ETCS-project bij te sturen. Het referentiekader is op dat moment het strategisch plan BRIO87 waarin de veiligheid van het
treinverkeer een absolute prioriteit is.
Op basis van een analyse van de voor- en nadelen van ETCS in het huidige stadium en een evaluatie van de bestaande Belgische systemen, legt de raad van
bestuur richtlijnen vast voor de realisatie van ETCS enerzijds en (EURO)TBL1+
anderzijds.
Infrabel concludeert dat ETCS op dat moment vooral nadelen heeft, die maken
dat de geplande horizon van 2010 niet kan worden gehaald. Naast de hoge kostprijs voor de uitrusting van het rollend materieel en de capaciteitsvermindering
die ontstaat bij de installatie op de infrastructuur, verloopt de toepassing van
ETCS moeizaam door de complexiteit van het systeem. Bovendien evolueren de
officiële Europese specificaties voortdurend, waardoor nog wijzigingen moeten
worden verwacht88. Wat de bestaande Belgische systemen betreft, stelt men
vast dat slechts een minderheid van de seinen en een minderheid van het rollend
materiaal is uitgerust met een systeem dat een noodremming veroorzaakt in
geval van overschrijding van een rood sein (de functionaliteit STOP). België
heeft een achterstand in vergelijking met de naburige spoorwegnetten en Infrabel concludeert dat alles in het werk moet worden gesteld om die toestand snel
te verbeteren.
Hoewel ETCS op het volledige spoorwegnet het ultieme doel blijft, wordt het deel
‘realisatie ETCS’ beperkt tot wat op korte termijn strikt noodzakelijk is om te
voldoen aan de Europese richtlijn over interoperabiliteit (zie hoofdstuk 2): enkel
de spoorassen van het door deze richtlijn gedefinieerde ETCS-net en de nieuwe
infrastructuur zullen met ETCS worden uitgerust. Nadien zal de installatie worden
voortgezet à rato van 300 km/jaar.
83

PV 593 – document RB 2004/219 Migratie naar ETCS – Vraag om goedkeuring van de gunningswijze van een opdracht voor de levering van de uitrusting voor het rollend materieel.

84

Projectdossier 3999, versie 2005. Vermits de ETCS-uitrusting destijds nog niet breed gecommercialiseerd was, was de NMBS voor het budget uitgegaan van de prijs van de TBL2-uitrusting. De
werkelijke prijs voor de ETCS-apparatuur blijkt met een factor 1,5 tot 2 onderschat te zijn.

85

PV 20 – document RB 2006/014 Uitrusting van de Belgische spoorweginfrastructuur ter verbetering van de veiligheid en de beveiliging van het treinverkeer – Invoering van het ERTMS systeem
(European Rail Traffic Management System).

86

PV 21 – document RB 2006/020 Uitrusting van de Belgische spoorweginfrastructuur ter verbetering van de veiligheid en de beveiliging van het treinverkeer – Invoering van het ERTMS systeem
(European Rail Traffic Management System).

87

BRIO ‘Belgian Railways Infrastructure Objectives’ – Strategisch Plan 2006-2010 van de nv Infrabel.

88

PV 20 – document RB 2006/014, PV 21 – document RB 2006/020, PV 25 – document CA
2006/61.
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Het deel ‘realisatie (EURO)TBL1+’89 wil op de rest van het net de veiligheid snel
en aanzienlijk verhogen. De seinen op de drukste lijnen worden daarom met voorrang uitgerust.
Op basis van dezelfde analyse van de beveiliging van het Belgische spoornet en
verwijzend naar de beslissing van Infrabel, stuurt ook de NMBS op 5 mei 200690
haar plannen bij. In een eerste fase wordt het hele park snel overgeschakeld naar
TBL1+ (uitgezonderd de voertuigen uitgerust met TBL2). In een tweede fase zullen de meest recente voertuigen (m.n. de 360 die al in 2004 geselecteerd waren)
bijkomend met ETCS worden uitgerust, volgens de migratie van de infrastructuur
naar ETCS. Tot slot moet al het nieuwe materiaal sowieso met ETCS niveau 1
worden uitgerust.
Hoofdstuk 2 bevat meer informatie over de eigenschappen en de status van het
systeem TBL1+ binnen de context van Europese interoperabiliteit.
Voor de voertuigen uitgerust met TBL2 beslist de raad van bestuur van de
NMBS op 12 januari 200791 om het lopende contract voorlopig te bevriezen en
dit materieel versneld uit te rusten met ETCS. Dit omdat EUROTBL2 slechts
een voorlopige oplossing is, niet conform aan de Europese normen (want niet
interoperabel).
3.2.2

Planning

1999: de start
Als de raad van bestuur van de NMBS in 1999 beslist om te starten met ETCS,
wordt er geen strakke deadline vooropgesteld. Enkel de planning voor de hogesnelheidslijnen wordt voorgelegd op de vergadering van 17 december 1999. De
timing voor de andere aspecten van het project kan afgeleid worden uit de nota
bij de raad van bestuur van 29 maart 2001.
Tabel 11 – Planning 1999-2000
Doelstellingen
Lijnen met snelheid > 160 km/u

Horizon92
ETCS 1

TBL2
ETCS

ETCS 2
Veralgemening ETCS 1 naar alle lijnen > 40 km/u
Aanpassing TBL2 naar EUROTBL2
ETCS-uitrusting op recente voertuigen

2002
na 2002
2005
2005-2015
2011
2011

Bronnen: PV 506 – document RB 99/356, document CA 2001/123

89

De raad van bestuur van 30/03/2006 doopt het systeem EUROTBL1+ om tot TBL1+, naar eigen
zeggen om niet de indruk te geven dat Infrabel een nieuw systeem wil introduceren (wat niet het
geval is).

90

PV 25 – document CA 2006/61 – Équipements du matériel roulant de la SNCB permettant
d’améliorer la sécurité et la protection de la marche des trains. Instauration du système ERTMS
(European Rail Traffic Management System).

91

PV 35 – document CA 2007/4 Équipement ETCS à bord des locomotives T13 et des voitures
pilotes I11.

92

Het uitrusten van spoorweginfrastructuur en voertuigen beslaat meerdere fasen, van de aanbestedingsprocedure, over levering, tests, homologatie, tot de uiteindelijke start van de reeksopstelling.
De tabel toont het eindpunt van de laatste fase en waar beschikbaar ook het geplande startpunt.
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2001: na Pécrot
Na het ongeval bij Pécrot vraagt de raad van bestuur van de NMBS aan het
directiecomité om een planning op te maken met als horizon 201093. De raad
keurt die planning op 27 april 2001 goed.
Tabel 12 – Planning 2001
Doelstellingen
Lijnen met snelheid > 160 km/u

Horizon
ETCS 1

ETCS 2
Veralgemening ETCS 1 naar alle lijnen > 40 km/u
EUROTBL1 op oudere voertuigen
Aanpassing TBL2 naar EUROTBL2
ETCS-uitrusting op recente voertuigen

TBL2
ETCS

2002
na 2002
2005
2004-2010
2005-2008
2004-2005
2006-2009

Bron: PV 531 – document RB 2001/147bis

Document 2001/147bis geeft duidelijk aan welke voorwaarden, naast een stijging
van het budget, vervuld moeten zijn om die versnelde planning te kunnen realiseren:
•

Het tempo van de concentratie van de seinhuizen (een project dat gericht
is op een vernieuwing van de seininstallaties) moet worden gevolgd. Het
is immers gemakkelijker om een gronduitrusting te plaatsen in een vernieuwde seinpost.

•

Er moeten 66 bijkomende personeelsleden gerekruteerd worden.

•

De constructeurs moeten een grotere bijdrage doen aan de werken op het
terrein.

•

De diverse uitrustingen zouden tegen de herfst van 2003 moeten zijn gehomologeerd.

De raad van bestuur vraagt de directie te zorgen voor de nodige technische en
menselijke middelen om deze planning te kunnen uitvoeren.
De eerste beschikbare projectfiche over ETCS dateert van het tweede kwartaal
van 200294 en gaat enkel over infrastructuur. De projectleider rapporteert dat de
ontwikkeling en fabricatie van de prototypes voor ETCS niveau 1 ongeveer een
jaar vertraging heeft opgelopen. Er was een bijkomende consultatieronde nodig
en de inschrijvers vragen en verkrijgen systematisch uitstel op de uiterste inschrijvingsdatum.
2004
Als de raad van bestuur van de NMBS het project in 2004 bijstuurt, keurt ze
echter niet expliciet een nieuwe planning goed. Toch is duidelijk dat de horizon
van 2010 dan al verlaten is. In het voorbereidende document bij de raad van
1 oktober 200495 staat er over de veralgemening van ETCS 1 bijvoorbeeld: ‘De
installatie op het terrein is geprogrammeerd van juni 2006 tot juli 2012’.

93

PV 529 – document CA 2001/123.

94

Projectfiche ETCS versie 2002-2.

95

PV 593 – document RB 2004/219.
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Dit weerspiegelt de planning uit de eerder opgemaakte projectfiche van april
200496. Hoewel de projectleider de versnelde planning van 27 april 2001 kent,
neemt hij de planning met serieopstelling tussen 2006 en 2012 als eerste realistische referentieplanning. Op dat moment is echter ook die planning al bedreigd:
de ontwikkeling van de baanuitrusting, gestart sinds september 2003, is vertraagd
door de zware selectie- en homologatieprocedure. De onzekerheid over de ETCSversie die uiteindelijk als enige Europees wettelijk zal worden erkend, is een bijkomend risico97.
Uit de projectdossiers ETCS (infra) 2005 en 2006 blijkt bovendien dat de beschikbaarheid van personeel een probleem is98. In die dossiers verschuift de horizon
nog verder, naar oktober 2013.
2006-2007: huidige invulling van het project
In het voorjaar van 2006 verlaten de raden van bestuur van Infrabel en NMBS
formeel de vooropgestelde horizon van 2010 voor de installatie van ETCS.
Tabel 13 geeft de nieuwe planning weer, nu voor de ‘realisatie van ETCS’ en de
‘realisatie van TBL1+’.
Tabel 13 – Planning 2006-2007
Doelstellingen
Infrabel
‘Realisatie ETCS’99
‘Realisatie TBL1+’

Horizon

80 % v/h gevaar voorkomen door 56 % v/d
seinen uit te rusten (3000 seinen)100
De overige seinen uitrusten (4500 seinen)

NMBS
1e fase: TBL1+ op alle voertuigen (1020)
2e fase: ETCS-uitrusting op recente voertuigen (422)
ETCS op voertuigen uitgerust met TBL2

Eind 2013
Eind 2009
2010-2012
Eind 2012
Volgens migratie
v/d infrastructuur
Niet gespecificeerd

Bronnen: PV 20 – document RB 2006/014, PV 21 – document RB 2006/020, PV 25 – document CA
2006/61 + details uit de referentieplanning uit de projectdossiers

Ook deze planning gaat ervan uit dat een aantal randvoorwaarden vervuld zullen
worden:
•

De Belgische en de Europese overheid moeten het migratieplan naar ETCS
en de keuze voor TBL1+ goedkeuren.

•

De planning van de concentratie van de seinhuizen, met deadline 2012,
moet kunnen worden gevolgd.

96

Projectfiche 1301 ETCS(infra) versie 2004.

97

Dit risico wordt in ook vermeld in PV13 en document CA/2005/76 bij de goedkeuring van het
meerjareninvesteringsplan 2005-2007 door de raad van bestuur van Infrabel op 29/09/2005.

98

Projectdossiers 1301 ETCS(infra) versie 2005 en versie 2006.

99

Tegen eind 2013 wil men ongeveer 320 km interoperabel spoor aanleggen. In de lijst van lijnen die
men tegen dan wil uitrusten met ETCS (zowel ETCS niveau 1 als niveau 2), duiken vier van de zes
lijnen die al in 1999 in de planning stonden om vóór 2005 te worden gerealiseerd, opnieuw op
(met name de lijnen 96N, 36N, 3 en 4).

100

Het is duidelijk dat 56 % van 7500 meer is dan 3000, maar de initiële planning in het projectdossier
vermeldt effectief: 3000 seinen tegen eind 2009 en 7500 seinen tegen eind 2012.
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•

De leverancier moet meer materiaal kunnen leveren tegen eind 2012 dan
voorgeschreven in het bestek.

•

Voor het ETCS-systeem moet een oplossing voor de remcurven gevonden
worden en beschikbaar zijn voor 2010 (een ‘optimistische hypothese’, volgens de nota101).

•

De 58 personeelsleden (technisch personeel – seingeving) die de raad van
bestuur van Infrabel beslist aan te werven, moeten worden gevonden

In de volgende jaren wordt de planning bijgestuurd op basis van de vorderingen
op het terrein. De beide raden van bestuur worden beknopt ingelicht over de
stand van zaken op momenten dat ze moeten beslissen over investeringsbudgetten of het toewijzen van opdrachten aan leveranciers.
De projectdossiers geven meer informatie over de evolutie van het project.
Tabel 14 toont de planning zoals ze eind 2009 door de projectleiders aan de overheid wordt gerapporteerd.
Tabel 14 – Planning eind 2009
Doelstellingen

Horizon

Infrabel
‘Realisatie ETCS’ – geselecteerde lijnen: L36-36N, Diabolo,
Corridor C (Antwerpen – Athus)
‘Realisatie TBL1+’ 800 seinen
2200 seinen
De overige 4500
NMBS
1e fase: TBL1+ op alle voertuigen (1020)
2e fase: ETCS-uitrusting op recente voertuigen (422)
ETCS op voertuigen uitgerust met TBL2

2009-2015
Eind 2009
Eind 2012102
2013 en later
Eind 2013
Eind 2020
Niet gespecificeerd

Bronnen: projectdossiers ETCS versie 2009.Q3 en Ombouw rollend materieel ETCS/boorduitrusting
versie 2009.Q3

De redenen die Infrabel voor de vertraging aanhaalt, zijn:
•

de onzekerheid over Europese specificaties van de de ETCS-versie103; die
werd pas weggenomen door de publicatie van de ‘versie 2.3.0 debugged’
in april 2008;

•

de ontwikkeling en homologatie van TBL1+ die langer duren dan verwacht:
op 8 november 2008 dient Infrabel het dossier voor onderzoek door DVIS
en aflevering van de toelating in. Op 19 januari 2009 geeft DVIS autorisatie aan Infrabel om het systeem TBL1+ uit te bouwen in het spoor104;

•

gebrek aan personeel105;

101

Document RB 2006/014, p. 13.

102

Projectdossier 1301 ETCS (Infra) 2009.Q2 plant de uitrusting van deze 2200 seinen nog tegen
eind 2010.

103

Projectdossier 1301 ETCS(infra) 2007, Projectdossier 1301 ETCS(infra) 2009.Q1.

104

Projectdossier 1301 ETCS(infra) 2007, Raad van bestuur 27/11/2008 – PV60 – document
RB/2008/126 Investeringsbudget 2009, Projectdossier 1301 ETCS(infra) 2008.Q3, Projectdossier 1301 ETCS(infra) 2009.Q1.

105

Projectdossier 1301 ETCS(infra) 2007, Projectfiche 1301 ETCS(infra) 2008, Raad van bestuur
27/11/2008 – PV60 – document RB/2008/126 Investeringsbudget 2009, Projectdossier 1301
ETCS(infra) 2008.Q3, Projectdossier 1301 ETCS(infra) 2009.Q1.
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•

de complexiteit van het project106;

•

geen levering van materiaal door de externe leverancier107;

•

vertraging bij de verdeling van het materiaal uit het atelier van Etterbeek108;

•

vertraging van de draaglatten voor de montage van de bakens109.

Voor de NMBS is het grootste probleem dat niet kan worden verdergewerkt
zolang het niet duidelijk is aan welke specificaties de voertuigen moeten voldoen110. In het tweede kwartaal van 2006 ligt het project de facto stil. Voor de
eerste fase, de uitrusting met TBL1+, zijn de prototypes statisch getest, maar ze
kunnen niet dynamisch getest worden omdat bij Infrabel geen testsite beschikbaar is. Het systeem kan niet worden gecertificeerd, noch gehomologeerd. In
afwachting van richtlijnen van Infrabel over de gewijzigde systeemspecificaties, is
het project bevroren. Voor de tweede fase, ETCS, is enkel de studie afgewerkt.
Het bestek kan nog niet worden uitgegeven omdat het niet duidelijk is volgens
welke versie de ETCS-uitrustingen dienen te worden besteld.
Wanneer in de loop van 2008 de specificaties van TBL1+ vorm krijgen, wordt de
eerste fase van het project voortgezet111. Op 4 juli 2008112 keurt de raad van
bestuur van de NMBS de aankoop goed van 965 TBL1+ uitrustingen (met voeding van 110V) en wordt er een onderhoudscontract afgesloten voor tien jaar
voor het geheel van de bestaande TBL1+ uitrustingen (voeding 24V, 72V113 en
110V).
Op basis van de aanvraag tot indienststellingen van 7 augustus 2009 krijgt NMBS
op 7 september 2009 van DVIS de autorisatie voor de uitrustingen TBL1+ 24V
en 72V. De reeksopstelling op deze voertuigtypes gaat van start114.
3.2.3

Evolutie van de budgetten

Totale kostprijs van het project
Telkens een raad van bestuur beslist om het ETCS-project bij te sturen, keurt hij
ook een totaalbudget voor het volledige project goed. De periode die men
opgeeft om het budget uit te geven, hangt uiteraard samen met de vooropgestelde planning.

106

Raad van bestuur 29/11/2007 – PV 46 – document RB/2007/106 Investeringsbudget 2008.

107

Projectfiche 1301 ETCS(infra) 2008.

108

Idem.

109

Projectdossier 1301 ETCS(infra) 2008.Q3, Projectdossier 1301 ETCS(infra) 2009.Q1.

110

Projectdossier 3999 Ombouw rollend materieel ETCS/boorduitrusting 2006.Q2.

111

Projectdossiers 3999 Ombouw rollend materieel ETCS/boorduitrusting 2007.Q4 en 2008.Q1.

112

PV57 – document RB/2008/112.

113

De bestelling van de prototype-uitrustingen EUROTBL1 (24 en 72V) dateert van 28/05/2004 (PV
588– document RB/2004/130).

114

Projectdossier 3999 Ombouw rollend materieel ETCS/boorduitrusting 2009.Q3.
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Tabel 15 – Totaalbudgetten raad van bestuur (in miljoen euro)
Infrastructuur

Materieel

Totaalbudget

Periode

Totaalbudget

Periode

223
265
300
310

… - 2015
… - 2010
2006-2012
2007-2012

107
125
130
98,3
68

… - 2011
…- 2010
2006-2012
2005-2012
2012 - …

1999
2001
2004116
2006
115

Bronnen: PV 506 – document RB 99/356, PV 531 – document RB 2001/147bis, PV 593 – document
RB 2004/219 en PV 20 – document RB 2006/014

Ook in de projectdossiers worden totaalbudgetten gerapporteerd. Ze bevatten
zowel een referentiebudget, dat blijkbaar is vastgelegd op het moment dat het
project als ‘definitief vastgelegd’ beschouwd wordt (voor Infrabel is dat 2007 en
voor NMBS 2004), als de geactualiseerde raming op moment van opmaak van
projectdossier 2009.Q4.
Tabel 16 – Totaalbudgetten projectdossiers 2009.Q4 (in miljoen euro)
Infrastructuur

Referentiebudget
Geactualiseerde
raming

Materieel

Totaalbudget

Periode

Totaalbudget

Periode

492,3
641,2

2001-2012
2001-2012

145,5
211,1

<2005-2012
<2005-2020

Bronnen: projectdossiers ETCS(infra) 2009.Q4 en Ombouw rollend materieel ETCS/boorduitrusting
2009.Q4

De totaalbudgetten uit de projectdossiers (tabel 16) verschillen duidelijk van die
vastgelegd door de raad van bestuur (tabel 15). De verschillende periodes die
worden gehanteerd, maken de vergelijking erg moeilijk. Het verschil tussen de
geactualiseerde raming van de NMBS en de voorgaande lagere bedragen wordt
grotendeels verklaard doordat het meest recente budget de tweede fase van
ombouw naar ETCS mee in rekening brengt. De horizon wordt daar immers op
2020 gezet. Voor de budgetten van Infrabel lijkt het verschil eerder voort te
komen uit het voortschrijdend inzicht over de werkelijke kostprijs en uitvoeringstermijn van het complexe ETCS-project.
Meerjareninvesteringsplannen
In de meerjareninvesteringsplannen worden de totaalbudgetten uitgesplitst over
de betrokken jaren. Het is echter niet steeds duidelijk van welke totaalbudgetten
men hierbij uitgaat, omdat de periodes uit de tabellen 15 en 16 niet overeenstemmen met de planningsperioden van de meerjareninvesteringsplannen (uitgezonderd 2001-2012).

115

Bedragen uit 1999 en 2001 omgezet van BEF naar euro.

116

Op de raad van bestuur wordt een totaalbedrag van 430 miljoen euro goedgekeurd. Voor de leesbaarheid wordt het opgesplitst volgens de verhoudingen van de voorgaande jaren.
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Tabel 17 – Meerjareninvesteringsplannen (in duizend euro –
index op moment van goedkeuring plan)
Infrastructuur
2001-2012

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2004-2007

2.000
5.000
24.000
37.000

2005-2007

Materieel
2008-2012

1.500
1.700
15.000
27.420
30.463
28.633
28.754
28.874

2001-2012

    100
    200
12.000
19.300
25.100
25.100
18.100
18.100
12.300

2004-2007

2005-2007

5.100
10.600
19.900
34.800

6.500
16.600
14.500

2008-2012

16.988
21.687
21.327
19.292
8.882

Bronnen: PV 545 – document RB/2002/95 (post ‘ETCS’ in rubriek ‘capaciteitsbehoud’ en post ‘ETCS’ in rubriek ‘rollend
materieel), PV 579 & PV 584 - document RB/2003/265-1 aangepast als gevolg van RB/2004/53 (idem), PV13 Infrabel
– document CA/2005/76 (post 1301), PV15 NMBS – document CA/2005/98 (post 3999), PV48 Infrabel – document
RB/2007/113 (idem), PV40 NMBS – document RB/2007/82 (idem)

Het meerjareninvesteringsplan 2001-2012 van de NMBS wordt pas op de raad
van bestuur van 29 maart 2002 goedgekeurd: een jaar na het ongeval in Pécrot
en de beslissing om de investeringen in ETCS te versnellen. Het ETCS-project is
een aandachtspunt van het plan: ‘Behoud van de infrastructuurcapaciteit’ vormt
de basis van de investeringen… Voor het plan 2001-2012 worden de algemene
doelstellingen van het capaciteitsbehoud vervolledigd door een belangrijk project dat zal bijdragen tot de verhoging van de veiligheid van het treinverkeer, met
name het ETCS-project117. Voor de uitrusting van de infrastructuur vermeldt dit
plan enkel het totaalbudget, nl. 276.500.000 euro. Voor de uitrusting van het
materieel wordt de uitsplitsing per jaar wel gemaakt. Het totale budget is
130.300.000 euro. Deze bedragen zijn iets hoger dan de eerder door de raad van
bestuur goedgekeurde totaalbudgetten. De stijging van de middelen die na het
ongeval te Pécrot werd gevraagd t.o.v. het ontwerpplan is er dus gekomen.
Het meerjareninvesteringsplan 2004-2007 is een grondige bijsturing van het plan
2001-2012. Voor het oorspronkelijk voorgestelde plan 2001-2012 zou de NMBS
immers jaarlijks gemiddeld 350 miljoen euro nodig hebben bovenop de overheidsdotatie. Op vraag van de toezichthoudende overheid heeft de NMBS het oorspronkelijke plan 2001-2012 aangepast voor de periode 2004-2007. De besteding
van het budget dat voor 2004-2007 beschikbaar is, wordt afgestemd op het ontwerpondernemingsplan van de NMBS. Daarbij blijft de ontwikkeling van het ETCS
een van de prioriteiten118.
De meerjareninvesteringsplannen 2005-2007 zijn de eerste die worden goed
gekeurd door respectievelijk Infrabel en NMBS. De opgenomen bedragen zijn
lager dan die uit het plan 2004-2007 omdat het project vertraging oploopt.

117

Document RB/2002/95.

118

Nota van de FOD Mobiliteit & Vervoer aan de toezichthoudende minister van 3 februari 2004.

Spoorwegveiligheid – Rekenhof, augustus 2010

57

In de meerjareninvesteringsplannen 2008-2012 worden aanzienlijke bedragen uitgetrokken voor ETCS. Voor de NMBS gaat het onder meer over de bijkomende
investeringsdotatie van de overheid119. Het totaal voor 2008-2012 is 66.489.000 euro.
Bij Infrabel is de goedkeuring van dit meerjarenplan gekoppeld aan de goedkeuring
van het strategisch plan BRIO II, waarin veiligheid de eerste strategische prioriteit
is. Het totale budget voor deze periode is 144.144.000 euro.
Opmerkelijk is dat het budget 2008-2012 voor de uitrusting van rollend materieel
nog enigszins in de richting gaat van het bedrag dat de raad van bestuur van de
NMBS in 2006 goedkeurde voor de eerste fase van het project, maar dat dit voor
de uitrusting van de infrastructuur door Infrabel niet het geval is: 144 miljoen is
niet eens de helft van de goedgekeurde 310 miljoen euro.
Jaarlijkse budgetten en uitgaven
De jaarlijkse investeringsbudgetten en amenderingen volgen de stand van vordering van het project.
Tabel 18 – Jaarlijkse investeringsbudgetten, amendering en uitgaven (in duizend euro, index dd.jaar)
Infrastructuur

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Totaal

IB

Am

/
370
710
1.500
700
4.715
38.300
27.398
20.900

200
710
1.500
1.450
10.225
32.900
21.200
24.040

Materieel

Inv
65
112
168
719
392
15.512
10.075
17.527
29.893120
74.463

Uitv
56 %
24 %
38 %
27 %
151,5 %
31 %
83 %
124 %121

IB

Am

Inv

Uitv

/
1.847
3.600
5.100
4.100
9.040
11.094
16.330
20.465

1.136
3.600
5.280
6.500
5.751
15.400
16.988
13.296

39
416
136
1.055
189
1.527
5.047
2.343
9.189
19.941

37 %
4%
20 %
3%
26,5 %
33 %
14 %
69 %

IB

Investeringsbudget – Bron: jaarlijkse investeringsbudgetten ingediend bij de FOD Mobiliteit & Vervoer

Am

Amendering – Bron: amenderingen ingediend bij de FOD Mobiliteit & Vervoer

Inv

Gedane investeringen – Bron: ‘InvRep’ applicatie NMBS-Holding, totaal is indicatieve eigen berekening, zonder aanpassingen
voor de index

Uitv

Procentuele uitvoering t.o.v. geamendeerde budget – Bron: uitvoering investeringsbudget ingediend bij de FOD Mobiliteit &
Vervoer

Tot en met 2005 gaat het voor infrastructuur over de post ‘ETCS’ in de rubriek
‘capaciteitsbehoud’ en voor materieel over de posten ‘vernieuwing – invoering
ETCS’ in de rubriek ‘materieel’. Vanaf 2006 wordt er per project begroot en
opgevolgd: infrastructuur is project 1301 en materieel project 3999.

119

Op 10 november 2006 verleende de raad van bestuur zijn akkoord om de artikelen 28bis en 71bis
aan het beheerscontract toe te voegen teneinde over een juridische grondslag te beschikken voor
de toekenning van een investeringsdotatie voor de plaatsing van ERTMS-uitrusting aan boord van
het rollende materieel – PV32 – document RB/2006/129.

120

Bron: voor infrastructuur: projectdossier ETCS(infra) 2009.Q4 – voor materieel: projectdossier
Ombouw rollend materieel ETCS/boorduitrusting 2009.Q4.

121

Eigen berekening, zowel voor infrastructuur als materieel.
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Tot en met 2005122 liggen de investeringsbudgetten telkens onder de voorzieningen van de meerjarenplannen. De werkelijke uitgaven liggen bovendien nog
lager.
Het jaar 2006 toont zich ook in bovenstaande tabel als een beslissend jaar. Infrabel investeert in 2006 opvallend meer dan gepland in de meerjarenplannen. Zowel
bij Infrabel als NMBS liggen de investeringsbudgetten vanaf 2007 opmerkelijk
hoger dan ervoor.
Ondanks de gerapporteerde vertraging op het terrein gaat bij Infrabel vanaf 2008
het uitvoeringspercentages opnieuw omhoog. De hoge uitgaven in 2009 worden
in het projectdossier ETCS(infra) 2009.Q4 verklaard door o.m. een uitbreiding op
het lopende contract voor Corridor C, een onderschatting van de benodigde budgetten, en het in rekening brengen van een deel van de materialen voor de projecten in 2010. Bij de NMBS blijft de uitvoering laag, hoewel er in 2009 een
kentering lijkt te komen. De autorisatie door DVIS van TBL1+ in de loop van
2009 betekent voor beide maatschappijen blijkbaar de start van de werkelijke
uitvoering van het project.
3.2.4 Uitvoering
Eind 2009 is de uitvoering van het ETCS-project nog niet ver gevorderd.
Het projectdossier ETCS(infra) 2009.Q4 rapporteert dat er eind december 2009
in totaal 74.464.000 euro is uitgegeven. Ten opzichte van de geactualiseerde
raming tot het einde van het project geeft dat een budgettaire uitvoering van
12 %. Dit resulteerde in een uitvoering van het project op het terrein van 6 %.
Concreet werden er 800 seinen uitgerust met TBL1+ en 74 km spoor met
ETCS123. Wat de uitrusting van het rollend materieel betreft, zijn de resultaten
vergelijkbaar: het projectdossier 2009.Q4 rapporteert 9 % budgettaire uitvoering
(19.940.000 euro) en 4 % uitvoering op het terrein. 25 voertuigen werden uitgerust met TBL1+ en 6 met ETCS124.
Tabel 19 vergelijkt de situatie eind 2009 met de toestand in 1999.

122

Uitgezonderd 2002 voor materieel.

123

Gegevens over TBL1+ uit projectdossier ETCS(infra) 2009.Q4. Gegevens over ETCS uit powerpoint ETCS Full Supervision (FS) Benchmark op raad van bestuur Infrabel 29 april 2010.

124

Toestand op 31 december 2009 zoals gerapporteerd in projectdossier Ombouw rollend materieel
ETCS/boorduitrusting 2009.Q4.

Spoorwegveiligheid – Rekenhof, augustus 2010

59

Tabel 19 – Aantal uitgeruste seinen en treinen
Aantal seinen
1999
Krokodil/MEMOR
TBL1
TVM
TBL2
TBL1+
ETCS

35 %
13 %
1%
0
/
/

Aantal treinen

2009
100 %
9%
1%
2%
6%
2%

125

1999

2009

80 %
8%
5%
0
/
/

74,6 %
8,3 %
n.v.t.126
18,3 %
1,5 %
0,4 %

Bronnen: Gegevens 1999: document RB 99/356 – Gegevens 2009: aantal seinen: informatie via
e-mail dd. 09/06/2010 verkregen bij Infrabel – aantal treinen: projectdossier 3999 Ombouw rollend
materieel ETCS/boorduitrusting 2009.Q4

3.3 Conclusies
3.3.1

Chronologie van de beslissingen

Sinds de ondertekening van het protocol van de EIRENE-groep in 1997 en de
goedkeuring van het plan voor de uitbouw van een GSM-R netwerk in België in
2000, zijn de doelstellingen van het project GSM-R niet gewijzigd. Het jaar 2003
was een belangrijke mijlpaal. Toen werd de opdracht gegund aan Siemens-ATEA.
De beslissingen die daarna werden genomen, hebben enkel te maken met de
concrete planning en uitvoering van het project.
Het ETCS-project werd daarentegen tussen 1999 en 2009 meerdere malen inhoudelijk bijgestuurd. In de chronologie van de beslissingen van het ETCS-project
kunnen vier beslissingsmomenten onderscheiden worden: 1999, 2001, 2004 en
2006-2007.
De beslissing uit 1999 om heel het net met ETCS uit te rusten, en de beslissing
uit 2006 om TBL1+ in te voeren als tussenstap, worden doorgaans als mijlpalen
geciteerd. Het lijkt alsof het om een plotse en drastische koerswijziging gaat. Uit
deze meer gedetailleerde studie blijkt dat de evolutie geleidelijker verliep. Vrij
snel stuurde de NMBS het ETCS-project bij: in 2001 al besloot ze om ook in
(EURO)TBL1 boorduitrustingen te investeren om de veiligheid op het net snel te
verhogen. Ook toen al sprak men van een intermediaire fase, een tussenstap. In
2004 werd dit bevestigd door de beslissing om meer treinen met (EURO)TBL1 uit
te rusten en minder met ETCS-materiaal. De beslissing van Infrabel in 2006 om
de Eurobakens met de niet-interoperabele TBL1+ functie te programmeren en
niet meer te wachten op de ETCS-specificaties, was uiteraard wel een belangrijke
stap. Voor de boorduitrusting was dit echter niet zo’n drastische koerswijziging:
er moeten gewoon nog meer voertuigen met (EURO)TBL1(+) worden uitgerust.
Opmerkelijk is dat zowel in 1999 als in 2006, de genomen beslissing niet in de lijn
van het – eerst nationale, dan Europese – beleid ligt. In 1999 strookte de keuze
voor ETCS niet met het toenmalige beheerscontract, dat nog een engagement in
verband met het ‘oude’ TBL systeem bevatte, hoewel de keuze volledig in lijn was
125

Het volledige netwerk is uitgerust met het krokodilsysteem. Dat wil zeggen dat alle seinen die
volgens de regelgeving een krokodil moeten hebben, effectief met dit systeem zijn uitgerust. Het
betreft hier niet alle seinen op het netwerk, vermits enkel de seinen met een waarschuwingsfunctie over een krokodil moeten beschikken.

126

Het aantal treinen uitgerust met TVM wordt niet opgenomen in het projectdossier 3999 vermits
het gaat om een systeem dat enkel op hogesnelheidstreinen wordt gebruikt.
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met de Europese besluitvorming. Voor de beslissing uit 2006 bleek dan weer uit
hoofdstuk 2 van dit rapport dat er vragen waren over de status van TBL1+ in
relatie tot de Europese richtlijnen. Dit systeem kon niet erkend worden als systeem van klasse B. De betrokken overheden hebben deze beslissingen van de
maatschappijen nooit in die mate ter discussie gesteld dat het de maatschappijen
heeft belet verder te gaan op de ingeslagen weg.
3.3.2

Planning

De uiterste datum voor de realisatie van het project GSM-R verschuift van 2005
in 2001, naar 2009 in 2008 voor de infrastructuur en naar december 2010 voor de
boorduitrustingen. Vooral de periode tot en met 2004 wordt gekenmerkt door
grote onduidelijkheid over de planning. In de loop van 2001 en 2002 worden er
bijvoorbeeld drie verschillende einddata vooropgesteld.
Voor ETCS evolueert de uiterste datum voor de realisatie van het volledige
project van 2015 in 1999, over 2010 in 2001 en 2012 in 2004 naar (afhankelijk
van het projectonderdeel) een datum tussen 2013 en 2020 in 2006.
De regelmaat waarmee in beide projecten de deadlines worden aangepast, en het
feit dat er soms op hetzelfde moment in verschillende documenten andere planningen worden gehanteerd, illustreert dat de vooropgestelde planning zeer relatief is en zeker geen instrument van projectsturing of -opvolging.
Verder blijkt uit de chronologieën ook dat er in beide projecten zeer optimistisch
wordt gepland. Hoewel de voorwaarden voor het welslagen van het project bekend
zijn, worden de problemen die daarbij rijzen, stelselmatig onderschat. Voor het
ETCS-project blijkt dat bijvoorbeeld uit het feit dat enkele belangrijke oorzaken
die in 2009 worden aangehaald voor de opgelopen vertraging – zoals onzekerheid
over de ETCS-specificaties, gebrek aan personeel, uitblijven van de homologatie
– minstens vijf jaar eerder ook al als voorwaarde gekend waren. Infrabel stelt dat
al deze invloeden en feiten in de initiële fase van het project onmogelijk in te
calculeren waren. Voor GSM-R zijn de belangrijkste redenen voor de vertraging
de moeizame toewijzingsprocedure voor de hoofdopdracht en de problemen met
het verkrijgen van de bouwvergunningen: allebei zaken waarmee eigenlijk in de
projectplanning rekening had kunnen worden gehouden.
De complexiteit van de projecten mag inderdaad niet geminimaliseerd worden.
Beide projecten doen een beroep op nieuwe technologieën en hebben betrekking
op het hele spoorwegnet en al het rollend materieel. Voor GSM-R speelt ook het
grote aantal te bouwen sites voor de zendmasten een rol en de daaraan verbonden bouwvergunningen. Voor ETCS was een belangrijke factor van onzekerheid
de Europese specificaties, die zeer lang op zich lieten wachten.
Desondanks beschouwt het Rekenhof de bovenstaande vaststellingen als duidelijke indicaties dat voor de investeringsprojecten GSM-R en ETCS de project
organisatie en -leiding in de bestudeerde periode voor verbetering vatbaar
waren.
3.3.3

Budgetten

Zowel voor het project GSM-R als voor het ETCS-project blijken ook de budgetten die worden vastgelegd in de meerjaren- en jaarlijkse investeringsplannen zeer
relatief. De bedragen worden aangepast naargelang van de vorderingen van het
project eerder dan dat de investeringsplannen als sturingsinstrument worden
gehanteerd.
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Uiteindelijk wordt tot en met 2009 131.424.900 euro geïnvesteerd in GSM-R,
waarvan 104.261.000 euro voor de infrastructuur en 27.163.930 euro voor de
uitrusting van het rollend materieel. Voor ETCS gaat het om 74.464.000 euro
voor infrastructuur en 19.940.000 euro voor rollend materieel.
3.3.4

Uitvoering

Vanaf 2004 is het project GSM-R goed op gang gekomen en eind 2009 kan het
grotendeels als afgerond worden beschouwd. De GSM-R infrastructuur was voltooid in juni 2009. De installatie van de boorduitrustingen moet worden afgerond
tegen einde 2010.Tijdens het onderzoek bleek dat het GSM-R netwerk zoals het
is uitgebouwd enkel voldoende is voor ‘voice’ communicatie. Voor een veilige
datatransmissie in het kader van de ondersteuning van ETCS2 en ERTMS op het
volledige spoorwegnet zullen bijkomende investeringen nodig zijn. Op de hogesnelheidslijnen L3 en L4 is deze ondersteuning wel gerealiseerd. Ook op andere
vlakken zijn bijkomende investeringen nodig, onder andere voor de uitbreiding van
het netwerk naar de haven van Antwerpen.
Hoewel voor het ETCS-project de eerste principiële beslissing ook eind jaren
’1990 werd genomen, kende dit project een veel moeizamer verloop. Eind 2009
was er slechts 74 km spoor uitgerust met ETCS en 800 seinen met TBL1+. Er
werden amper 25 voertuigen uitgerust met TBL1+ en 6 met ETCS. Er zijn echter
geen indicaties dat de geringe uitvoering van dit project tot nu toe te wijten zou
zijn aan een gebrek aan financiële middelen.
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Hoofdstuk 4
Beheerscontracten

4.1
4.1.1

Kader
Opdrachten van openbare dienst

Sinds 1 januari 2005 is de NMBS, de oorspronkelijke spoorwegoperator, opgesplitst in drie ondernemingen: de NMBS-Holding, Infrabel en de NMBS. Deze
drie ondernemingen vormen samen de NMBS-groep. Het zijn autonome overheidsbedrijven in de zin van de wet van 21 maart 1991. Ze hebben de vorm van
naamloze vennootschappen van publiek recht.
Volgens artikel 3, § 1, van de bovenvermelde wet worden de regels en de voorwaarden waaronder de opdrachten van openbare dienst worden vervuld, vastgelegd in een beheerscontract tussen de Staat en elk autonoom overheidsbedrijf.
In dit contract worden ook de berekening van en de betalingsregels voor de toelagen voor het vervullen van die opdrachten gedefinieerd, evenals de gedrags
regels ten aanzien van de gebruikers.
Het Rekenhof onderzoekt in dit hoofdstuk in hoeverre er in de beheerscontracten
rekening is gehouden met de spoorwegveiligheid.
Toen de NMBS de spooroperator was, vermeldde de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven de veiligheid niet als één van haar opdrachten van openbare dienst.
Bij de splitsing van de NMBS in drie maatschappijen werd de wet gewijzigd127 om
de opdrachten van openbare dienst van elk van die maatschappijen te definiëren.
Het beheer van de regel- en veiligheidssystemen van de spoorweginfrastructuur
werd toen vermeld bij de opdrachten van openbare dienst van Infrabel zoals
omschreven in artikel 199, § 1.
Artikel 202 bepaalt verder dat het beheerscontract van Infrabel moet voorzien in
de berekening van de staatstoelagen voor de verwezenlijking van de opdrachten
van openbare dienst, om de investeringen te kunnen doen die nodig zijn om de
performantie, de kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid van de infrastructuur op een hoog niveau te handhaven.
Opdrachten van openbare dienst (op 30 april 2010)
Infrabel:
1°
2°
3°

127

de verwerving, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de
spoorweginfrastructuur;
het beheer van de regel- en veiligheidssystemen van die infrastructuur;
de levering aan de spoorwegondernemingen van de diensten die door de wet op
de infrastructuur zijn bepaald;

Koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweg
infrastructuur en koninklijk besluit van 19 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de
reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Deze besluiten werden
genomen op grond van bevoegdheden opgenomen in de programmawetten van 22 december 2003
en 9 juli 2004.
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4°

5°

de verdeling van de beschikbare capaciteiten van de spoorweginfrastructuur,
met inachtneming van de principes en de procedures die door de wet en haar
uitvoeringsbesluiten zijn vastgelegd;
de tarifering, de facturering en de inning van de gebruiksrechten van de spoorweginfrastructuur en diensten onder 3°, volgens de principes en de procedures
die door de wet en haar uitvoeringsbesluiten zijn vastgelegd.

NMBS:
1°
2°

3°

het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst, alsook
het aandoen van binnenlandse bestemmingen door hogesnelheidstreinen;
het grensoverschrijdend vervoer van reizigers, d.w.z. het vervoer met treinen
van de gewone dienst voor het deel van het nationaal traject dat niet gedekt is
door punt 1 en dit tot de stations gelegen op de naburige netwerken zoals
bepaald in artikel 24 van dit contract;
de prestaties die de NMBS levert ten behoeve van de natie.

NMBS-Holding:
1°
2°
3°
4°
5°

6°

7°

4.1.2

het aanhouden en beheer van haar deelnemingen in het kapitaal van de NMBS
en van Infrabel;
de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen;
het verwerven, de bouw, het onderhoud en het beheer van de stations en hun
aanhorigheden;
het behoud van het historisch patrimonium betreffende de spoorwegexploitatie;
de coördinatie en ondersteuning van de activiteiten van de vennootschappen
van de groep, onder meer door de gelijkgerichtheid van hun strategieën en de
eenheid van de groep te vrijwaren;
de terbeschikkingstelling van personeel aan de twee andere naamloze vennootschappen van publiek recht, waarbij de NMBS Holding de enige werkgever
blijft, als waarborg voor de eenheid van het statuut en de sociale dialoog;
het vervullen van de ‘behoeften van de Natie’ geformuleerd door de FOD Binnenlandse Zaken of door Defensie.

Beheerscontracten

Eerste beheerscontract tussen de Staat en de voormalige NMBS (1992-1997)
Artikel 57 van het beheerscontract bevatte een bepaling over de spoorwegveiligheid waarin de NMBS zich verbond tot twee investeringsprojecten. Die beoogden:
•

de zogenaamde techniek “transmissie – baken – locomotief” te veralgemenen aan boord van de tractievoertuigen, die in geval van seinoverschrijding of te hoge snelheid de noodzakelijke bescherming biedt, alsook het
moderniseren van het seininrichtingssysteem om een betere controle van
de treinopvolging te waarborgen;

•

te zorgen voor een grotere regelmatigheid en een betere betrouwbaarheid
van het verkeer door een doorgedreven concentratie en informatisering
van de seinhuizen en door de oprichting van een centrale verkeersleiding.

Tweede beheerscontract tussen de Staat en de voormalige NMBS (1997-2004)
Het beheerscontract bepaalde in artikel 28 dat de NMBS de taken van openbare
dienst op zich neemt in verband met het onderhoud, het beheer en de exploitatie
van de infrastructuur. De NMBS verzekerde zich er op die manier van dat het
hele net dat open staat voor een normale exploitatie, beantwoordt aan een adequaat veiligheidsniveau. Artikel 58 wees erop dat de exploitatieveiligheid een
onmiskenbare troef van het spoorvervoer is en in alle omstandigheden gehandhaafd moet worden.
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Net zoals in het eerste beheerscontract verbond de NMBS zich ertoe haar programma inzake de installatie van de techniek “transmissie – baken – locomotief”
voort te zetten.
Nadat de NMBS werd opgesplitst in drie vennootschappen, werd in 2005 met elk
ervan een beheerscontract gesloten.
NMBS-Holding
Derde beheerscontract (2005-2007)
De NMBS-Holding had tot opdracht het Investeringscomité te stimuleren dat
tussen de drie vennootschappen werd opgericht en dat moest zorgen voor de
onderlinge samenhang en de harmonisering van de investeringsplannen van elk
van hen. Hij moest er bovendien over waken dat de openbare middelen om de
investeringen te financieren doeltreffend werden aangewend.
Hij moest ook meewerken met Infrabel en de NMBS aan actieplannen in opvolging van de bevindingen van de veiligheidsaudit uitgevoerd na het ongeval in
Pécrot. De holding moest hierover semestrieel rapporteren aan het DGVL en aan
de minister van Mobiliteit. Dit stond ook in het beheerscontract van de twee
andere vennootschappen.
Eén van de voornaamste aanbevelingen van die audit was het invoeren van een
veiligheidsbeheersysteem. De NMBS-Holding moet de uitwerking en invoering
van een dergelijk systeem ondersteunen, zowel bij Infrabel als bij de NMBS.
De NMBS-Holding moet ook de verslagen over ongevallen opstellen, centraliseren en bezorgen aan het DGVL.
Hij heeft bovendien een coördinerende rol bij controles en audits met betrekking
tot de exploitatieveiligheid door het DGVL en volgt de vaststellingen en onder
nomen acties op.
Vierde beheerscontract (2008-2012)
De NMBS-Holding moet een corporate security-plan ontwikkelen dat enkel
betrekking heeft op de veiligheid van de maatschappij en op het veiligheidsgevoel
van de gebruikers en de werknemers.
Met betrekking tot de kwaliteit van de prestaties herinnert artikel 2 van het
beheerscontract aan de finale doelstelling van de NMBS-groep. Dit is reizigers
vervoeren in comfortabele en betrouwbare omstandigheden (exploitatieveiligheid
en sociale veiligheid, beveiliging en stiptheid), die zo goed mogelijk tegemoetkomen aan hun behoeften.
NMBS
Derde beheerscontract (2005-2007)
Artikel 28bis, ingevoegd door het bijvoegsel van 29 november 2006, bepaalt dat
de NMBS zich ertoe verbond de ERTMS-boorduitrusting in te installeren het rollend materieel dat voor de openbare dienst wordt gebruikt128. De Staat van zijn
kant waarborgde dat de daartoe gedragen kosten zouden worden gecompenseerd.
128

Opdracht van openbare dienst die betrekking heeft op het binnenlands vervoer van reizigers met
treinen van de gewone dienst en met hogesnelheidstreinen, en op de eventuele internationale
diensten waarop een verplichting van openbare dienst zou rusten, en dit meer in het bijzonder op
het met ERTMS uitgerust gedeelte van de infrastructuur.
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Volgens artikel 63 moet de NMBS het algemeen reglement voor het gebruik van
de spoorweginfrastructuur (ARGSI) toepassen om het hoogst mogelijke veiligheidsniveau voor het treinverkeer te waarborgen. Na omzetting van de Europese
richtlijn 2004/49 luidde die bepaling als volgt: de NMBS past de veiligheids
regels (met inbegrip van de TSI) op zodanige wijze toe dat het hoogst mogelijke
veiligheidsniveau voor het treinverkeer gewaarborgd is.
De NMBS moest haar personeel voortdurend goed informeren en opleiden over
de correcte toepassing van de veiligheidsregels. Ze moest controles en interne
audits uitvoeren om na te gaan of die veiligheidsregels en -onderrichtingen correct worden toegepast.
Een werkgroep met deelnemers van Infrabel, de NMBS-Holding, de NMBS, de
andere spoorwegondernemingen en het DGVL, moest de problematiek van de
seinoverschrijdingen in al zijn aspecten onderzoeken en tegen eind mei 2005
meewerken aan een omvattend actieplan om dergelijke seinoverschrijdingen te
vermijden. In het veiligheidsjaarverslag moest een verslag van deze werkzaamheden worden opgenomen.
De NMBS moest het actieplan in opvolging van de audit van de exploitatieveiligheid van 2003-2004 in de praktijk brengen.
Tot slot moest ze alles in het werk stellen om de GSM-dekking voor haar personeel te verbeteren.
Vierde beheerscontract (2008-2012)
De NMBS verbindt zich in verband met de ERTMS-uitrusting tot hetzelfde als in
het derde contract uit 2006. Ook nu is bepaald dat de Staat die kosten compenseert.
Met betrekking tot de kwaliteit van de prestaties herinnert artikel 2 van het
beheerscontract aan de finale doelstelling van de NMBS-groep. Dit is reizigers
vervoeren in comfortabele en betrouwbare omstandigheden (exploitatieveiligheid
en sociale veiligheid, beveiliging en stiptheid), die zo goed mogelijk tegemoetkomen aan hun behoeften.
Daarentegen is geen enkele bepaling meer opgenomen over de verbintenissen op
het gebied van de opleiding van het personeel of het uitvoeren van veiligheidscontroles.
Er wordt niet gezegd welk gevolg moet worden gegeven aan het actieplan over
de seinoverschrijdingen dat eind 2005 werd opgesteld.
Infrabel
Derde beheerscontract (2005-2007)
Als beheerder van de regel- en veiligheidssystemen van de spoorweginfrastructuur moet Infrabel erover waken dat het veiligheidsniveau wordt gehandhaafd en
moet het de passende middelen inzetten om het veiligheidsniveau te verhogen.
Infrabel moest de veiligheidsregels van de spoorweginfrastructuur, met inbegrip
van de TSI, toepassen om het hoogst mogelijke veiligheidsniveau te garanderen.
Bij ontstentenis van TSI moest ze de veiligheidsregels voor exploitatie van de
spoorweginfrastructuur aannemen, na deze voor eensluidend advies te hebben
voorgelegd aan de DVIS. Als het veiligheidsniveau lager lag dan in 2004 moest ze
naar de oorzaak daarvan zoeken en naar middelen om dat te verhelpen.
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Telkens de spoorweginfrastructuur wordt ontwikkeld of uitgebreid, moest het
belang van de plannen worden geëvalueerd, onder andere in het licht van de verbetering van de veiligheid en in het licht van de uitvoering van het Europees vervoerbeleid.
Artikel 17 van het beheerscontract preciseerde verder dat Infrabel tegen 1 juni 2005
aan de minister van Mobiliteit een nieuw plan over overwegen ter goedkeuring
moet voorleggen. Dat moet de knelpunten van het net beschrijven, samen met een
uitvoeringsplanning om ze te verhelpen. Infrabel moest jaarlijks een verslag over
de verwezenlijking van dat plan aan de minister van Mobiliteit bezorgen.
In artikel 24 werd een bepaling over seinoverschrijdingen opgenomen die analoog
is aan die uit het beheerscontract van de NMBS.
Infrabel moest ook een actieplan uitvoeren in opvolging van de audit over de
exploitatieveiligheid uit 2003-2004.
Vierde beheerscontract (2008-2012)
In dit contract wordt eraan herinnerd dat het beheer van de regel- en veiligheidssystemen van de infrastructuur een opdracht van openbare dienst van Infrabel
is.
Het bepaalt dat Infrabel samen met de bevoegde overheden bijdraagt tot de naleving van alle nationale veiligheidsregels en van de TSI. Deze verplichting werd
opgeheven na de omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2004/49.
Volgens artikel 16 van het beheerscontract stelt Infrabel een plan Overwegen
2008-2015 op om de veiligheid aan de overwegen structureel te verbeteren. Dat
plan streeft ernaar om tegen eind 2015 het jaarlijks aantal ongevallen en dodelijke
slachtoffers met 25 % te doen dalen ten opzichte van voor 2007. Het plan moet
melding maken van de financiële middelen daarvoor, moet door het DGVL worden
gevalideerd en moet worden goedgekeurd door de minister van Mobiliteit.
In artikel 18 van het beheerscontract wordt ook bepaald dat Infrabel een lijst
opstelt van de plaatsen die gevoelig zijn voor zelfdodingen of pogingen daartoe.
Deze lijst gaat vergezeld van een actieplan dat vooraf besproken werd met diverse
betrokken partijen, om het aantal zelfdodingen of pogingen daartoe op deze
plaatsen te verlagen.

4.2

Analyse

4.2.1 Evolutie van de doelstellingen inzake veiligheid van
de spoorwegexploitatie
Historisch overzicht
Oorspronkelijk was er in de wet van 21 maart 1991 geen sprake van spoorwegveiligheid.
Sinds de oprichting van Infrabel als infrastructuurbeheerder kent artikel 199 van
de wet haar het beheer van de regel- en veiligheidssystemen toe als opdracht van
openbare dienst. De veiligheid is bovendien de eerste strategische prioriteit die
Infrabel in haar bedrijfsplan vermeldt.
Artikel 3, § 2, van de wet bepaalt dat de beheerscontracten de taken definiëren
waarmee de opdrachten van openbare dienst worden vervuld.
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Het feit dat de aandacht voor veiligheid inherent is aan de spoorwegexploitatie en
dat de Staat dicht bij de oorspronkelijke operator staat, kunnen verklaren waarom
pas onder impuls van Europa een nationaal kader voor spoorwegveiligheid werd
gedefinieerd.
Diezelfde factoren kunnen eveneens verklaren waarom er in de definitie van de
opdrachten van openbare dienst en in de beheerscontracten tussen de Staat en
de vennootschappen van de NMBS-groep weinig sprake is van spoorwegveiligheid.
De eerste twee contracten tussen de Staat en de voormalige NMBS preciseren
dat de spoorwegveiligheid een troef is. Ze voorzien ook in de invoering van de
techniek “transmissie – baken – locomotief” die de nodige bescherming geeft in
geval van sein- of snelheidsoverschrijding, en in de modernisering van het seininrichtingssysteem.
Aan die middelenverbintenis was echter geen deadline gekoppeld noch een verplichting om een implementatieplan aan de Staat voor te leggen.
In het derde beheerscontract (2005-2007) komt de spoorwegveiligheid als zodanig niet voor in de definitie van de opdrachten van de NMBS en van de NMBSHolding, maar wordt ze gedefinieerd als een opdracht van openbare dienst voor
Infrabel.
Het contract tussen de Staat en Infrabel bevatte de verbintenis dat het veiligheidsniveau op het huidige peil moest worden gehandhaafd en dat de meest
geschikte middelen moesten worden ingezet om het te verhogen.
Dat veiligheidsniveau werd echter niet gedefinieerd en destijds preciseerde geen
enkele normatieve bepaling een evaluatiemethode of doelstellingen inzake spoorwegveiligheid.
De drie vennootschappen verbonden zich er in hun respectieve contracten toe
de aanbevelingen van de audit van 2003-2004 over de spoorwegveiligheid uit te
voeren.
Terwijl het invoeren van een veiligheidsbeheersysteem de voornaamste aanbeveling was van de audit over de spoorwegveiligheid na het ongeval in Pécrot, was
een dergelijk systeem na afloop van het derde beheerscontract in 2007 nog niet
klaar. Sindsdien is een dergelijk systeem één van de voorwaarden om de erkenning of het veiligheidscertificaat te krijgen.
Beheerscontracten 2008-2012
De beheerscontrecten van de NMBS en de NMBS-Holding hebben een gemeenschappelijke inleiding. In artikel 2 van deze inleiding herinnert de NMBS-groep
aan de bezorgdheid om reizigers te vervoeren in veilige omstandigheden die het
best aan hun verwachtingen voldoen.
In deze periode werden de meeste bepalingen over de spoorwegveiligheid echter
niet meer opnieuw opgenomen omdat hierover sinds de wet van 19 december
2006 specifieke wettelijke en reglementaire bepalingen bestaan.
Daaruit volgt dat er in de contracten uit deze periode nog weinig doelstellingen of
expliciete maatregelen over spoorwegveiligheid overblijven. Dit betekent dat de
infrastructuurbeheerder en de spoorwegonderneming waarmee de Staat de verwezenlijking van de opdrachten van openbare dienst in een contract vastgelegd
heeft, wat veiligheid betreft geen andere verplichtingen hebben dan die welke
voortvloeien uit het Europese en Belgische kader.
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Net zoals de gezamenlijke (Europese) veiligheidsdoelstellingen wil de veiligheidsdoelstelling die de Belgische reglementering vastlegt, vermijden dat het niveau
van de veiligheidsindicatoren verslechtert. Dat impliceert niet noodzakelijk een
verbetering van de performantie van de vennootschappen van de NMBS-groep.
Terwijl in de beheerscontracten 2005-2007 specifieke maatregelen voor overschrijding van “rode lichten” waren ingeschreven, komen die niet meer terug in de
beheerscontracten 2008-2012.
Plan seinoverschrijdingen
De ondernemingen van de NMBS-groep verbonden zich er in hun derde beheerscontract toe het probleem van de overschrijding van rode lichten aan te pakken door
een gezamenlijk actieplan dat tegen eind 2005 moest worden opgesteld. Dat actieplan rode lichten zorgde voor een gedetailleerde analyse van alle gevallen en bracht
een typologie van de verschillende mogelijke oorzaken tot stand.
Het verslag over de seinoverschrijdingen bevatte:
•

vanuit het oogpunt van de infrastructuur een analyse van de seinen die meer
dan eens werden overschreden, en ook aanzetten tot een oplossing zoals het
verplaatsen van een sein of het verbeteren van de zichtbaarheid ervan;

•

vanuit het oogpunt van de spoorwegondernemingen het onderzoek naar de
treinbestuurders die verantwoordelijk waren voor een seinoverschrijding. Uit
deze analyse is gebleken dat het vooral minder ervaren treinbestuurders
waren die de seinen overschreden; derhalve werd aandacht besteed aan de
opleiding en de begeleiding van jonge treinbestuurders.

In het algemeen blijkt volgens Infrabel dat een menselijke fout veelal aan de basis
ligt van een overschrijding van een stopsein (rood licht). Dat kan worden verklaard
door drukker verkeer en een toenemende informatiestroom die de treinbestuurders
moeten beheren.
Een betere opleiding van de treinbestuurders zal dus slechts een beperkte impact
hebben. Het installeren van een automatisch remsysteem zou de impact van de
menselijke fouten verkleinen, maar het uitvoeren van dat plan maakte geen deel uit
van het actieplan.
De volgende tabel geeft het aantal gevaarlijke seinoverschrijdingen.
Tabel 20 – Aantal overschrijdingen van stopseinen
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

41

43

63

70

58

55

64

62

55

81

93

117

Bron: Infrabel

Volgens de verslagen van Infrabel kan die evolutie gedeeltelijk worden verklaard
door een verbeterde opsporing van seinoverschrijdingen.
Hoewel in het beheerscontract 2008-2012 geen plan seinoverschrijdingen meer
voorkomt, hebben Infrabel en de NMBS in het kader van hun veiligheidsbeheersysteem verdere analyses en actieplannen gemaakt. De raden van bestuur van de twee
vennootschappen onderzoeken regelmatig verslagen in dat verband129.
Infrabel heeft het volgende gepreciseerd130.

129

Zie de raad van bestuur van Infrabel van 15 december 2009 (Doc 2009/665) en de raad van
bestuur van de NMBS van 10 maart 2010 (Doc 2010/71).

130

Antwoord van 2 mei 2010, kenmerk YG/SDV CC SR, op de vragenlijst van het Rekenhof van
14 april 2010 (Werd het actieplan “rode lichten” dat in het beheerscontract 2005-2007 werd
vermeld, voortgezet en welke verslagen bestaan hierover?).
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Het onderwerp komt niettemin sinds 2008 ter sprake op de Safety Platforms.
Daarenboven wordt zesmaandelijks aan het directiecomité van Infrabel een studie
voorgelegd die de seinen vermeldt die sedert 2005 herhaaldelijk werden overschreden.
Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen heeft Infrabel het initiatief genomen
om naast de Safety Platforms en de andere werkgroepen in verband met de exploitatieveiligheid een specifiek stuurcomité op te richten dat zich buigt over de problematiek van de seinoverschrijdingen. In dat comité hebben vertegenwoordigers van
Infrabel, van de spoorwegondernemingen en van de DVIS zitting. Bovendien zal
een overlegplatform worden opgericht waaraan verschillende personeelsleden uit
de praktijk meewerken (treinbestuurders, seingevers, onderstationchefs, trein
begeleiders …). Dat platform wil de ervaring en de voorstellen tot verbetering van
het praktijkpersoneel laten doorstromen naar de top.

In haar antwoord van 25 juni 2010 op het ontwerprapport van het Rekenhof legt
de NMBS uit dat het grote aantal seinoverschrijdingen te wijten is aan de
geboekte vooruitgang in de vaststelling ervan. Ze voegt eraan toe dat deze verhoging vooral een gevolg is van overschrijdingen over een korte afstand die geen
enkel gevolg hebben. De NMBS illustreert dit aan de hand van cijfers en tabellen
die zijn opgenomen in haar antwoord (zie bijlage 4).
De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven vermeldt in haar antwoord eveneens de verbetering van de detectie van seinoverschrijdingen. Daarnaast haalt ze de maatregelen aan die werden aangekondigd in de bijzondere
commissie die belast is met het onderzoek naar de voorwaarden voor de spoorwegveiligheid in België, naar aanleiding van het dramatisch ongeval in Buizingen.
Het Rekenhof stelt vast dat de seinoverschrijdingen a posteriori kunnen worden
geklasseerd volgens hun gevolgen of volgens de afstand waarmee het sein wordt
overschreden. Toch is het van oordeel dat de frequentie van die seinoverschrijdingen een indicator is waarmee het preventiebeleid met betrekking tot de spoorwegveiligheid kan worden geëvalueerd.
In hun antwoorden op het ontwerpverslag van het Rekenhof benadrukken de
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en de FOD Mobiliteit en
Vervoer meer algemeen dat de ondernemingsplannen van de drie maatschappijen
van de NMBS-groep, die door de overheid zijn goedgekeurd, een groot belang
hechten aan de exploitatieveiligheid.
De FOD Mobiliteit en Vervoer staat open voor het voorstel van het Rekenhof om
de exploitatieveiligheid beter te integreren in de beheerscontracten. Hierbij moet
er over gewaakt worden dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de regelgeving
over de exploitatieveiligheid en dat er geen concurrentievoordeel of -nadeel wordt
geboden aan de NMBS.
De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven verwijst naar haar initiatief na het ongeval in Buizingen om een overleg te organiseren met de NMBSgroep en de vakbonden om het beleid rond de spoorwegveiligheid te verbeteren.
Ze kondigt aan dat de aanbevelingen die voortvloeien uit het overleg met de
betrokken partijen, samen met andere maatregelen, in een volgend beheerscontract kunnen uitmonden in een concreet actieplan met specifieke doelstellingen.
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4.2.2

Opvolging van de beheerscontracten door de Staat

In verband met de opvolging door de Staat van de beheerscontracten met de
vennootschappen van de NMBS-groep, had het Rekenhof in zijn verslag van mei
2001 over De goede besteding van de rijksgelden door de NMBS131, opgemerkt
dat de administratie niet over het nodige personeel beschikte om haar opdrachten
integraal te kunnen uitvoeren.
In juli 2008 had het Rekenhof in zijn verslag over De naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding132 vastgesteld dat het
DGVL over onvoldoende personeel beschikte om al zijn opdrachten inzake spoorvervoer te kunnen vervullen.
In een context van schaarste aan middelen had dat directoraat-generaal de nadruk
gelegd op de evolutie van de structuren in het kader van de Europese liberalisering van de markt en op een hervorming van de opvolging van de investerings
dossiers. Het had een meer actieve rol gespeeld bij de uitwerking van de nieuwe
bestuursovereenkomsten 2008-2012 maar had geen aandacht kunnen besteden
aan de opvolging van de vroegere beheerscontracten.
Het Rekenhof wijst naar aanleiding van de huidige informatieopdracht op de vooruitgang die de directie Spoorvervoer bij de opvolging van de beheerscontracten
heeft geboekt.
In 2007 schatte de directie Spoorvervoer dat ze 32,5 personen (voornamelijk van
universitair niveau) in voltijdse equivalenten (VTE) nodig had om haar taken te
vervullen, terwijl er maar 19,9 VTE in dienst waren, wat neerkomt op een tekort
aan 12,6 personeelsleden (VTE).
Op 31 maart 2010 telde deze directie 27 personen, zijnde 22,9 voltijdse equivalenten.
Door de doelstellingen en maatregelen in verband met de spoorwegveiligheid in
de beheerscontracten te integreren of in de evaluatie van de investeringsprojecten te verwerken, kan het door de Staat gewenste veiligheidsniveau concreet
worden aangegeven.
4.3 Conclusies
Parallel met de ontwikkeling van de Europese regelgeving inzake spoorvervoer
heeft de wet van 21 maart 1991 aan de voormalige NMBS, later de drie vennootschappen van de NMBS-groep, het statuut van autonoom overheidsbedrijf verleend en een contractuele relatie ingesteld tussen de Staat en deze maatschappijen.
In de beheerscontracten worden de verwachte doelstellingen, de te vervullen
taken, de gefinancierde investeringen en de toegekende toelagen gepreciseerd.
Dat de aandacht voor de veiligheid inherent is aan de spoorwegexploitatie en dat
de Staat en de oorspronkelijke operator zo dicht bij elkaar staan kunnen verklaren
waarom er pas onder Europese impuls een nationaal kader voor de spoorweg
veiligheid werd gedefinieerd.
131

Rekenhof, De goede besteding van de rijksgelden door de NMBS Verslag voorgelegd aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2001, p. 99. Beschikbaar op de site www.rekenhof.be.

132

Rekenhof, De naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding
Verslag toegezonden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2008, p.. Beschikbaar op de website www.rekenhof.be.
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Diezelfde factoren kunnen eveneens verklaren dat de spoorwegveiligheid niet dikwijls ter sprake komt in de definitie van de opdrachten van openbare dienst en in
de beheerscontracten van de Staat met de vennootschappen van de NMBSgroep.
De spoorwegveiligheid staat vermeld in de lijst van de opdrachten van openbare
dienst van Infrabel, maar niet bij de opdrachten van de NMBS Holding en de
NMBS. De veiligheid is bovendien de eerste strategische prioriteit die Infrabel in
haar bedrijfsplan heeft aangegeven.
Het Rekenhof stelt in het algemeen vast dat er voor de spoorwegveiligheid in de
beheerscontracten tussen de Staat en de vennootschappen van de NMBS-groep,
geen doelstellingen zijn geformuleerd in termen van resultaten.
Bij de uitwerking van de beheerscontracten 2008-2012 werden de meeste bepalingen over de spoorwegveiligheid niet meer opgenomen, omdat hiervoor sinds de
wet van 19 december 2006 specifieke wettelijke en reglementaire bepalingen
bestaan.
Dit betekent dat de infrastructuurbeheerder en de spoorwegonderneming waarmee de Staat een contract heeft gesloten voor de verwezenlijking van opdrachten
van openbare dienst geen andere verplichtingen inzake veiligheid hebben dan
deze welke voortvloeien uit het Europese en Belgische kader.
De Staat heeft voorrang gegeven aan het controleren van de naleving van deze
wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake veiligheid en heeft parallel daarmee de beheerscontracten niet gebruikt als een instrument om de spoorwegveiligheid te verbeteren.
Dit nieuwe nationale kader voor de veiligheid van de spoorwegexploitatie vormt
volgens het Rekenhof geen beletsel om de beheerscontracten beter te gebruiken,
bijvoorbeeld via bepalingen in verband met:
•

de spoorwegveiligheid als prioriteit, rekening houdend met de andere doelstellingen zoals de groei van het aantal passagiers of de stiptheid;

•

de bijdrage van de gefinancierde investeringen aan de verbetering van het
veiligheidsniveau;

•

de specifieke verplichtingen van elke vennootschap inzake coördinatie
van de investeringen en uitrusting van de infrastructuur en het rollend
materieel.

In de mate dat de directie Spoorvervoer meer middelen krijgt, kunnen de doelstellingen en middelen in de beheerscontracten worden geïntegreerd of kunnen
de investeringsprojecten beter worden geëvalueerd om het gewenste veiligheidsniveau te realiseren.
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Bijlage 2: ECTS-Planning in 2009
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Bijlage 4: Antwoord van de NMBS (vertaling)
NMBS
Brussel, 25 juni 2010
Mijnheer de eerste voorzitter,
De NMBS heeft kennis genomen van het ontwerpverslag van 16 juni 2010 dat het
Rekenhof heeft opgesteld op verzoek van de bijzondere commissie die de voorwaarden van de veiligheid van het spoorwegennet in België moet onderzoeken
naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen.
De NMBS is het Rekenhof zeer erkentelijk en wenst te onderstrepen dat de
analyse heel strikt en nauwkeurig werd uitgevoerd.
Ze wenst niettemin de volgende commentaar en opmerkingen mee te delen, ten
eerste in het algemeen, en vervolgens over bepaalde meer specifieke aspecten
van het verslag.
De veiligheid van het spoorverkeer was altijd een hoofdbekommernis van de
NMBS en alle acties die op dat vlak werden ondernomen waren er altijd op gericht
de bestaande technische uitrusting zodanig aan te passen dat ze beter presteert.
In dat proces zijn de beslissingen die de beheersorganen van de maatschappij in
1999 en 2006 heeft genomen, van essentieel belang, zoals het Rekenhof heel
terecht opmerkt.
De raad van bestuur van de NMBS (“vroegere NMBS”) beslist in december 1999
op zijn net het Europees systeem voor bescherming en automatische controle van
de treinen ETCS te ontwikkelen en dus duidelijk mee te gaan in de logica van
interoperabiliteit die door Europa wordt voorgestaan.
De bestaande veiligheidssystemen deden destijds in hoofdzaak een beroep op de
waakzaamheid van de bestuurder, en de automatische stopfunctie bij het voorbijrijden van een rood sein (TBL1) wordt enkel door een beperkt aantal elementen
verzekerd.
De beheersorganen van de maatschappij hebben zich in 1999 bij het maken van
hun keuzes sterk laten leiden door de vrij centrale ligging van België in het Europees spoorwegennet, door de onmiddellijke nabijheid van de omliggende netwerken waarmee er heel wat grensoverschrijdende verbindingen bestaan, door de
aard van de destijds bestaande uitrustingen en door de wil om mee te gaan in de
Europese dynamiek van interoperabiliteit.
Alle acties die vanaf dan door de technische diensten worden ondernomen, zijn
erop gericht de ETCS-inrichting te ontwikkelen en te voorzien in schema’s om van
de bestaande systemen te migreren naar dat interoperabel gestandaardiseerd
systeem.
Het is belangrijk op te merken dat de strategische keuze om het ETCS op het
Belgische spoorwegennet te ontwikkelen, op geen enkel ogenblik in vraag werd
gesteld en dat de wijzigingen van oriëntatie in het beheer van het project, die
door het Rekenhof worden vermeld, betrekking hadden op de ombouwschema’s.
Rekening houdend met de onzekerheden op Europees niveau met betrekking tot
de stabiliteit van het normerend kader van het eigenlijke ETCS-systeem, moest
dat ombouwschema voor de bestaande uitrusting immers absoluut worden aangepast om het veiligheidsniveau van het spoorwegennet snel te verbeteren.
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De beslissingen die in 2001 en 2004 werden genomen om een systeem EUROTBL1
voor het oudste materieel te ontwikkelen, dat verenigbaar is met de ontwikkeling
van het ETCS op grondniveau en dat het mogelijk maakt de stopfunctie aan een
stopsein uit te breiden naar een groter aantal motorrijtuigen, past in die logica.
In 2006 heeft de NMBS echter de beslissing genomen om dat ombouwschema
nog radicaler aan te passen met het voorstel om alle rollend materieel uit te rusten met het TBL 1+ systeem dat niet enkel de mogelijkheid bood een trein automatisch te laten stoppen bij een stopseinoverschrijding, maar ook zorgde voor de
gerichte controle van de snelheid 300 meter voor dat sein.
Met deze beslissing van 2006 wilde men heel snel en substantieel het veiligheidsniveau van het netwerk verhogen en toch verenigbaar blijven met het ontwikkelen
van het interoperabel ETCS-systeem dat enige vertraging opliep door de evoluties van de technische specificaties op Europees niveau.
Vanaf de beslissing van 26 april 2006 van de raad van bestuur van de NMBS
werd er heel snel actie ondernomen om het ombouwproces van de bestaande
uitrusting naar TBL 1+ versneld uit te voeren. Op basis van de technische demarches die de technische diensten van de NMBS vroeger hebben ondernomen in
het vooruitzicht van de uitrusting EUROTBL 1 op het rollend materieel, gaan
ze in samenwerking met Infrabel en de veiligheidsdiensten van de DVIS alle
nodige initiatieven nemen om de beslissing van de beheersorganen ten uitvoer te
leggen.
Wat het rollend materieel betreft, worden de eerste prototypes gerealiseerd in
2006, worden de eerste uitrustingen bij de leveranciers besteld in 2007, starten
de homologatieprocedures in 2008, wordt de boordapparatuur op 1 september
2009 gehomologeerd en begint de installatie op het rollend materieel vanaf oktober 2009 in het vooruitzicht om al het rollend materieel tegen 2013 uit te rusten.
Dat is een grote uitdaging aangezien zulks neerkomt het op uitrusten van meer
dan 1000 rijtuigen.
De NMBS heeft tot besluit dus voortdurend inspanningen gedaan om doorslaggevende keuzes te maken om de veiligheid van het spoorverkeer te verhogen. Zij
heeft zich geëngageerd in de door de Europese instanties gewilde richting inzake
interoperabiliteit door allereerst te kiezen voor het ETCS-systeem, vervolgens
door belangrijke beslissingen te nemen inzake ombouwschema die het mogelijk
maken het veiligheidsniveau van het spoorverkeer snel en substantieel te verbeteren dankzij de installatie van het systeem TBL 1+.
Wat enkele meer specifieke aspecten betreft die het Rekenhof in zijn ontwerpverslag heeft vermeld, wenst de NMBS de volgende commentaar te formuleren.
Hoofdstuk 1: Europees kader en spoorwegveiligheid
Punt 1.3.2. Analyse – Paragraaf: Evaluatie van het niveau van spoorwegveiligheid in België
Het Rekenhof geeft in die paragraaf een vergelijkende tabel van de gemeenschappelijke veiligheidsdoelen overgenomen van gegevens die het ERA voor de
periode 2004-2007 heeft gepubliceerd. Er dient te worden opgemerkt dat de vergelijking tussen de verschillende Europese landen van gegevens in verband met
het aantal slachtoffers nog niet berust op voor alle landen identieke definities.
Zoals in de voetnoot bij die tabel wordt opgemerkt, formuleert het ERA voorbehoud in verband met de vergelijkbaarheid van die gegevens.
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De heer Rob Rumping, deskundige op het vlak van onderzoek inzake ongevallen
bij het ERA (European Railway Agency), en mevrouw Rajan, sectorhoofd bij de
veiligheidseenheid van het ERA, hebben aldus interessante commentaar over dat
onderwerp verstrekt toen ze op 31 maart 2010 werden gehoord door de parlementsleden van de Bijzondere commissie voor de spoorwegveiligheid.
Hierna volgt een uittreksel van hun verklaring uit de notulen van de vergadering
van de parlementaire commissie:
Verklaring van Rob Rumping, die het woord neemt in het Nederlands:
“… De data zijn sterk in ontwikkeling. Wij zijn bezig met het maken van
gemeenschappelijke definities om de cijfers beter te laten zijn. Het railvervoer binnen Europa is de veiligste vorm. Dat heb ik aangegeven. De Belgische spoorwegen zijn in lijn met het Europese gemiddelde…”
Verklaring van mevrouw Jane Rajan (die het woord voert in het Frans):
“… Wat die verslagen betreft, beschikken we allereerst over alle statistieken en deze dienen omzichtig te worden benaderd. Die cijfers komen
weliswaar van de nationale statistieken, maar ze evolueren. Ze zijn van uiteenlopende kwaliteit en we werken met elke lidstaat samen om de kwaliteit
van de gegevens te verbeteren. Zo er al verschillen zijn, moeten deze met
omzichtigheid worden onderzocht. Die gegevens kunnen de werkelijkheid
weerspiegelen, maar het kan ook gaan om verschillende definities want elke
lidstaat heeft het recht de nationale definities te gebruiken, bijvoorbeeld
voor stopseinoverschrijdingen. (vertaling) “
De NMBS deelt die mening en onderstreept dat de cijfers in de tabel betrekking
hebben op prestaties van heel het Belgisch net (niet van de historische operator)
en dat ze bijgevolg niet herkenbaar zijn vanuit het oogpunt van de NMBS. Die
prestatie-indicatoren zijn niet gebaseerd op eenvormige definities die van kracht
waren tijdens de periode waarop ze betrekking hebben. De verwijzing naar de
notie van gemeenschappelijke veiligheidsdoelen leidt daarenboven tot verwarring
aangezien de doelen toen nog niet gedefinieerd waren. Die elementen zorgen
ervoor dat de indicatoren onderling niet kunnen worden vergeleken.
Beschikking EG/460/2009 van de Commissie die op 5 juni 2009 werd gepubliceerd, legt een gemeenschappelijke methode vast om te beoordelen of voldaan is
aan de veiligheidsdoelen als bedoeld in artikel 6 van richtlijn 2004/49/EG.
In dat kader dient te worden opgemerkt dat te worden opgemerkt dat eind 2009
een koninklijk besluit in verband met het Belgisch recht wordt genomen met
betrekking tot het veiligheidsverslag dat bepaalt dat de meegedeelde cijfers voor
alle Europese landen moeten worden berekend volgens dezelfde criteria.
Punt 1.4 Conclusies – paragraaf “Niveau van spoorveiligheid in België”
Het Rekenhof maakt in de laatste paragraaf van de conclusie van hoofdstuk 1
gewag van het feit dat “dat het aantal gevaarlijke seinoverschrijdingen jaar na
jaar steeg”. De NMBS betwist die vaststelling niet, maar wenst deze niettemin te
vervolledigen.
Deze stijging kan inzonderheid worden verklaard door de vooruitgang bij het
opsporen van onregelmatige seinoverschrijdingen. Deze hypothese wordt
gesteund door het feit dat uit de analyses van de verschillende overschrijdingen
blijkt dat de stijging van het aantal overschrijdingen in hoofdzaak betrekking heeft
op seinoverschrijdingen over een heel korte afstand (gevallen die vroeger niet
werden geïnventariseerd) en waarvoor er geen gevolgen zijn geweest.
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Om dat te illustreren, dient te worden gepreciseerd dat er in 2005 61 seinoverschrijdingen werden geïnventariseerd waarvan 39 (d.i. 64 %) zonder dat de wissel
die door dat sein wordt beschermd, werd overschreden. In 2009 stijgt het aantal
geïnventariseerde seinoverschrijdingen naar 89, maar zonder dat in 79 gevallen
(89 %) de door het sein beschermde wissel wordt overschreden.
Hieronder worden de gedetailleerde cijfers vermeld om zulks te illustreren.
Via een analyse van de onderstaande grafieken kan u zien dat het aantal seinoverschrijdingen waaraan een gevolg werd gegeven, neigt te verminderen. Er
werd immers vastgesteld:
•

in 2005: in 64 % van de gevallen (39 gevallen op 61) werd de door het sein
beschermde wissel niet overschreden;

•

in 2006: in 68 % van de gevallen (42 gevallen op 62) werd de door het sein
beschermde wissel niet overschreden;

•

in 2007: in 72 % van de gevallen (48 gevallen op 68) werd de door het sein
beschermde wissel niet overschreden;

•

in 2008: in 78 % van de gevallen (62 gevallen op 79) werd de door het sein
beschermde wissel niet overschreden;

•

in 2009: in 89 % van de gevallen (79 gevallen op 89) werd de door het sein
beschermde wissel niet overschreden.

Die elementen worden in de volgende grafieken in detail weergegeven:
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Uit een andere werkelijkheid die tijdens de hoorzitting van de 3 CEO voor de
bijzondere commissie in grafiekvorm werd voorgesteld, blijkt dezelfde tendens.
Het gaat om onderstaande grafiek:
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Hoofdstuk II: Interoperabiliteit binnen Europa
Punt 2.1.2 Technische specificaties inzake interoperabiliteit – paragraaf TSI
“Besturing en seingeving”
Het Rekenhof wijst er in het laatste lid van de paragraaf op dat “wat het rollend
materieel betreft moeten locomotieven, autorails of motorrijtuigen met een stuurcabine, die na 1 januari 2012 besteld worden of die na 1 januari 2015 in gebruik
worden genomen, uitgerust zijn met ERTMS zodat ze op het hogesnelheidsnet of
op het TEN-T-net kunnen rijden.”
Dat is weliswaar juist, maar het lijkt ons nuttig die vaststelling te preciseren: de
opgegeven datums vloeien voort uit de beschikking van de Europese Commissie
van 22 juli 2009 die vanaf 1 september 2009 (ref. 2009/561) van toepassing is
en die enkel betrekking heeft op het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem.
Die datums zijn niet van toepassing op het nieuw rollend materieel dat uitgerust
is met een stuurcabine die enkel ontworpen is voor de nationale of regionale
grensoverschrijdende dienst.
De laatste bestelling van materieel die in 2008 door de NMBS werd geplaatst
voor het materieel Desiro voorziet reeds dat het zou worden uitgerust met ERTMS
zoals de locomotieven van het type 18.
Punt 2.2.1 Europees karakter van het Belgische Spoornet – paragraaf “Overgangsperiode”
Gelet op de relevante keuze om de functionaliteiten te beschrijven vooraleer elk
van hen te koppelen met de verschillende bestaande systemen, is het nuttig te
preciseren dat “Krokodil-Memor” in het verslag wordt gebruikt om de functionaliteit “waakzaamheid” uit te drukken. Om elke dubbelzinnigheid inzake terminologie de wereld uit te helpen, lijkt het ons nuttig de volgende aanpassingen uit te
voeren:
––

bij het eerste streepje van de paragraaf die de verschillende functionaliteiten beschrijft, zou het adequater zijn de functionaliteit “Waakzaamheid” te
vermelden en niet “Krokodil-Memor”;

––

in diezelfde paragraaf zou het wenselijk zijn de parenthese “(via lamp of
gong)” te schrappen aangezien de lamp of de gong een herhaling zijn van
het aspect sein maar niet van de waakzaamheidscontrole. Volledigheidshalve dient te worden gepreciseerd dat de waakzaamheid wordt gerealiseerd door het indrukken van een geëigende drukknop (of het herladen van
het fluitsignaal) en gebeurt op basis van het aspect van het sein en niet op
basis van herhaling in de bestuurderspost. Er dient eveneens te worden
opgemerkt dat de waakzaamheid van de bestuurder niet enkel vereist is
voor een sein in de vorm van een “dubbel geel licht”, maar voor verschillende seinen die een beperking aankondigen. Die opmerking geldt ook voor
de paragraaf die na de tabel volgt.

Rekening houdend met die preciseringen zou het eveneens noodzakelijk zijn de
tabel als volgt aan te passen:
––

de term “MEMOR” in de kolom functionaliteit vervangen door “Waakzaamheid”;

––

de term “Krokodil” in de kolom systeem vervangen door “Memor”.
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Om alle verwarring tussen het systeem Memor en de gronduitrusting te vermijden
die voor dat systeem wordt gebruikt (krokodil), zou het wenselijk zijn te preciseren dat de systemen Memor, TBL1 en TBL1+ werken op basis van de krokodillen
die op het spoor zijn geïnstalleerd. Volledigheidshalve zou moeten worden vermeld dat:
––

het systeem TBL1 eveneens de TBL-bakens verwerkt;

––

het systeem TBL1+ eveneens de eurobakens verwerkt.

In het lid na de tabel zou naast de aanpassing in verband met het feit dat de
waakzaamheid niet enkel vereist is bij een dubbel geel sein, tot slot ook best de
term “systeem” worden geschrapt omdat een krokodil geen systeem is, maar een
gronduitrusting.
Om coherent te blijven met de bovenvermelde wijzigingen, zou het wenselijk zijn
de term “krokodil” te vervangen door de term “Memor” in het eerste lid dat
betrekking heeft op TBL1.
Die enkele wijzigingen lijken misschien op vitterij, maar ze zijn enkel bedoeld om
iedere verwarring in het raam van een heel technische materie te vermijden.
Punt 2.2.2 Uitbouw van het systeem TBL1+ - paragraaf: “Status van TBL1+”
Om de paragraaf in verband met TBL1+ te vervolledigen en om te illustreren dat
de technische specificaties werkelijk op regelmatige wijze evolueren, lijkt het ons
opportuun de datums van de verschillende versies van de technische specificaties
van TBL1+ te preciseren:
•

versie 1: 26/03/2007

•

versie 2: 30/10/2007

•

versie 3: 01/08/2008

•

versie 3.1: 22/08/2008

•

versie 3.2: 23/02/2009

•

versie 3.3: 03/02/2010

Punt 2.2.3 Ontplooiing van TBL1+ en spoorwegveiligheidsniveau
Volgens het verslag van het Rekenhof legt Infrabel de verantwoordelijkheid van
een daling van het veiligheidsniveau bij de NMBS omdat de NMBS de uitrolplanning waarvoor ze zich heeft geëngageerd, niet naleeft. Zoals vermeld op dezelfde
pagina van het verslag van het hof, heeft Infrabel op 28 februari 2010 beslist de
gronduitrusting TBL1 niet meer te ontmantelen terwijl de toelating voor het rollend materieel dateert van 1 september 2009.
Er wordt aan herinnerd dat de installatieplanning van de NMBS als voorafgaande
voorwaarde vereiste dat de NMBS de toelatingen voor indienststelling bij de
DVIS moest bekomen. Het spreekt voor zich dat, om die toelatingen te verkrijgen,
de definitieve versie van de technische publicaties gepubliceerd moest zijn, en dat
Infrabel in het bezit moest zijn van de toelating voor indienststelling van het systeem in zijn geheel.
Op 19 januari 2009 krijgt Infrabel de toelating voor indienststelling. Op 23 februari 2009 wordt versie 3.2 van de technische specificaties gepubliceerd. De vraag
om een evaluatie bij Belgorail kan dus worden afgerond en de NMBS krijgt op 1
september 2009 toelating voor indienststelling. Naar aanleiding van de aanvraag
van 31 augustus 2009 van Infrabel heeft de NMBS haar op 18 september 2009
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haar bijgewerkt ontplooiingsplan meegedeeld. Op die manier voldoet de NMBS
aan de eis van de DVIS die beschreven staat in de toelating voor indienststelling
van 19 januari 2009 “Voorafgaand aan enige toelating voor indientstelling van
een voertuig moet de DVIS een tussen de Infrabel en de NMBS gecoördineerd
ontplooiingsplan ontvangen waaruit blijkt dat er geen terugval in de veiligheid in
elk van de fasen is”.
Er dient te worden opgemerkt dat uit het verkrijgen door de NMBS van de toe
lating voor indienststelling nr. BE71200900039 van 1 januari 2009, bevestigd
door toelating nr. BE 5120100001 van 26 februari 2010, ipso facto blijkt dat de
DVIS een gecoördineerd plan heeft ontvangen dat verzekerde dat de veiligheid
niet zou achteruitgaan. De NMBS heeft tot heden geen enkele rechtzetting met
betrekking tot die toelatingen ontvangen. Bijgevolg kan hieruit worden afgeleid
dat de coördinatie verzekerd is.
Punt 2.3 Conclusies
Het Rekenhof heeft in zijn conclusie bij hoofdstuk II vragen bij de kwaliteit van de
coördinatie tussen Infrabel en de NMBS in verband met de installatie van het
systeem TBL1+.
Naast de elementen die in het voorgaande punt werden meegedeeld, is het nuttig
eraan toe te voegen dat het verslag over de ontplooiing van de systemen TBL1+
en ETCS, dat op 22 juni 2009 aan het directiecomité werd voorgesteld (kenmerk
CD 2009/427), aantoont dat de NMBS zich wel ervan bewust is dat er coördinatie tussen de NMBS en Infrabel nodig is en dat deze wordt ingesteld.
Uit de briefwisseling tussen de NMBS en Infrabel (brieven van 31 augustus 2009
en 18 september 2009) blijkt dat er iets wordt gedaan aan de bekommernis om
die coördinatie te verzekeren.
Punt 3 van de notulen van de vergadering van de “Top Account Meeting InfrabelNMBS” van 1 februari 2010 vermeldt dat voornemen tot maandelijkse coördinatie georganiseerd door Infrabel.
In de vierde paragraaf van de conclusie van hoofdstuk II heeft het Rekenhof vragen bij de weerslag op de veiligheid van de keuze om het systeem TBL1+ te
ontplooien.
Zoals het Rekenhof in een ander hoofdstuk vermeldt, dient in herinnering te worden gebracht dat Infrabel en de NMBS in 2006 beslissen om het project TBL1+
in te voeren omdat wordt vastgesteld dat een reeks punten los staan van de
NMBS-groep in verband met het ETCS-project:
•

de evolutie van de normen;

•

de termijn in de selectieprocedure;

•

de leveringstermijn;

•

de termijn in het homologatieproces.

Er dient te worden opgemerkt dat het project TBL1+ tot doel heeft het veiligheidsniveau op het hele spoorwegnet te verbeteren tegen eind 2013. De planning
ETCS 2015 van de infrastructuur omvat enkel de corridor C en L3-L4.
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Hoofdstuk III: De investeringsprojecten GSM-R en ETCS
Punt 3.1.1 GSM-R: Chronologie van de beslissingen – planning en uitvoering –
paragraaf “2005-heden – het project 3997 ombouw rollend materieel: GSM-R
van de NMBS”
Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de aanpassing van de plannings
ook samenhing met het ontbreken van een wettelijke grondslag voor het installeren van de boorduitrusting GSM-R door de NMBS ter vervanging van de RST.
Het door de VVESI geëiste deel werd met het ministerieel besluit van 20 juni
2008 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2008.
Tabel 6 – Overzicht investeringen project 3997 NMBS (in 1000 euro)
De cijfers in de tabel in het verslag stemmen niet juist overeen met de cijfers die
werden vermeld in de documenten van de raad van bestuur. Dit geldt zowel voor
de begrotingscijfers als voor de amendering sedert 2005. Hieronder volgen de
cijfers zoals vermeld in de documenten van de raad:
Tabel 6 – Overzicht investeringen project 3997 NMBS (in 1000 euro)
IP 05-07
<2004
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

IP 08-12

5.739,5
7.645,0
8.765,0
12.579,0
10.206,0
3.718,0

IB

3.300,0
6.716,3
11.892,3
12.578,8
12.441,5
7.100,0

AM

Inv

Uitv

5.739,5
7.244,4
7.500,0
9.765,0
12.172,5

35,45
72,35
2.639,13
1.738,04
3.393,71
10.984,84
8.300,52

–
–
46 %
24 %
45 %
112 %
68 %

IP = Meerjareninvesteringsplan – IB = Jaarlijks Investeringsbudget – Am = Amendering bij het jaarlijks investeringsbudget – Inv = gerapporteerde investeringen – Uitv = percentage gerapporteerde
investering ten opzichte van amendering
NB: Voor 2008-2012 zijn de bedragen van het initiële investeringsplan de bedragen zoals ze zijn vermeld in het beheerscontract 2008-2012. Dat investeringsplan werd nadien herzien (Doc. RvB
2009/150 van 2 oktober 2009) en in dat raam werd de raming voor 2009 reeds opgetrokken tot
12.172.500 euro evenals die voor 2010 tot 7.100.000 euro.

Punt 3.2.3 Evolutie van de budgetten – paragraaf “Totale kostprijs van het project”
Tabel 12 Totaalbudgetten projectdossiers 2009.Q4 (in miljoen euro):
Het Rekenhof vraagt zich af waarom er een verschil is tussen de totaalbudgetten
en de budgetten die zijn vastgelegd door de raad van bestuur. Hieronder enkele
elementen bij wijze van antwoord.
Om het referentiebudget te vergelijken met de geactualiseerde raming dient
rekening te worden gehouden met het feit dat het “referentiebudget” werd
opgesteld in constante prijzen (2004 duizend euro) terwijl de geactualiseerde
raming is uitgedrukt in courante prijzen en men zich voor de komende jaren
baseert op een jaarlijkse indexering van 3 %. Het referentiebudget of het initieel
budget, dat op dezelfde basis is berekend, zou een bedrag van 183 miljoen euro
opleveren. De twee plannings houden rekening met een beslissing die in 2006
werd genomen om TBL1+ te installeren op 340 bijkomende voertuigen die in
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een 2e fase zullen worden omgevormd met ETCS – tegen 2016. Er wordt echter
verwacht dat de eenheidsprijzen voor de ETCS-uitrusting aanzienlijk hoger zullen liggen dan aanvankelijk geraamd (ongeveer 8 keer duurder dan een uitrusting TBL1+).
Punt 3.2.3 Evolutie van de budgetten – paragraaf “Meerjareninvesteringsplannen”
Tabel 13 – meerjareninvesteringsplannen (in duizend euro – index dd. plan):
De cijfers 2006-2007 houden geen rekening met de investeringen met eigen middelen. Hieronder volgen de volledige cijfers (enkel voor de kolommen “materieel”):
Materieel
01-12
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

100
200
12.000
19.300
25.100
25.100
18.100
18.100
12.300

04-07

05-07

08-12

5.100,0
10.612,1 6.488,8
19.923,4 16.742,8
37.826,2 15.729,4
16.899,0
21.687,0
21.327,0
19.292,0
8.882,0

Punt 3.2.3 Evolutie van de budgetten – Paragraaf “Jaarlijkse budgetten en
uitgaven”
Tabel 14 – Jaarlijkse investeringsbudgetten, amenderingen en uitgaven (in duizend euro – index dd. jaar)
Voor het jaar 2008 moet er een amendering gebeuren in het cijfer in verband met
het rollend materieel: het gaat om 16.330 in plaats van 16.988.
Tabel 15 – Aantal uitgeruste seinen en treinen
De informatie in tabel 15 is afkomstig uit de tabellen op bladzijde 7 van het projectdossier 3999 – Ombouw rollend materieel ETCS/boorduitrusting 2009).
Daar dat project geen betrekking heeft op het rollend hogesnelheidsmaterieel, is
het niet opgenomen in de berekening van de percentages. Het is bijgevolg verkeerd het systeem TVM op te nemen. De tabel zou als volgt moeten worden
gewijzigd om te komen tot een totaal van 100 %:

Krokodil/MEMOR
TBL1
TBL2
TBL1+
ETCS
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1999

2009

80 %
7%
13 %

74,6 %
8,3 %
14,9 %
1,8 %
0,4 %
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Punt 3.3.3 Budgetten
Zoals voor de verschillende projecten bij de NMBS werden de budgetten van die
projecten strikt opgevolgd. Daar de veiligheid de eerste prioriteit was, werd het
budget echter nooit als een gesloten enveloppe beschouwd waar niet buiten
gegaan mocht worden.
Punt 3.3.4 Uitvoering
Gelet op de dwingende timing voor GSM-R voice communication (1 januari 2010)
en de laattijdige invoering van ETCS2 en ERTMS, werd het niet opportuun geacht
de investeringen in extra modules voor datatransmissie uit te voeren vooraleer
deze effectief kunnen worden gebruikt (risico’s op pannes, fysieke en technologische veroudering).
Zoals aangegeven in de gedetailleerde commentaar (cf. blz. 68 van de versie F
van het verslag) was de toelating voor TBL1+ van de DVIS (7 september 2009
voor de uitrustingen 24V en 72V) voor de NMBS de voornaamste voorwaarde om
van start te gaan met de verwezenlijking van het project, de uitrusting in serie
van de voertuigen.
Uit het feit dat de tot dan toe uitgetrokken bedragen systematisch naar beneden
moesten worden herzien en de werkelijke uitgaven echter nog onder die bedragen
bleven, blijkt duidelijk dat de NMBS altijd bereid was de nodige bedragen voor de
investeringen in veiligheid te reserveren, maar dat de realisatie systematisch
moest worden uitgesteld wegens de evolutie van de technische normen, problemen bij de constructeurs en vertragingen bij het opstellen van het wettelijk en
reglementair kader.
Het lijkt ons tot slot opportuun verschillende redenen in herinnering te brengen
waarom het project ETCS weliswaar meer moeilijkheden heeft opgeleverd dan
aanvankelijk gedacht.
Het heeft enige tijd geduurd vooraleer de boorduitrusting voor ETCS werd gecommercialiseerd en het project liep vertraging op door tijdrovende selectie- en homologatieprocedures.
De invoering van ETCS werd nog complexer door een evolutie van de versies die
heeft geleid tot vertragingen bij de levering. De NMBS moet eveneens wachten
op de definitie van de ETCS-specificaties die door Infrabel in aanmerking worden
genomen vooraleer ze de programmatuur aan boord van het rollend materieel kan
installeren en kan starten met de homologatiefase. In verband met dat laatste
punt wordt gepreciseerd dat de specificaties voor L3-L4 op 18 januari 2008 aan
de DVIS werden toegezonden en die voor het conventioneel spoorwegennet op
14 oktober 2008. Met al die elementen moet rekening worden gehouden om de
wijzigingen in de planning van het project te verklaren.
Hoofdstuk IV: Beheerscontracten
Punt 4.3 Conclusies
Het Rekenhof verwijst naar de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en naar de uitvoeringsbesluiten ervan (omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2004/49 inzake de veiligheid op de spoorwegen)
die het wettelijk en reglementair kader inzake spoorwegveiligheid definieert.
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Op bladzijde 81 van zijn verslag stelt het Rekenhof vast:
“ Dit nieuw nationaal kader inzake de veiligheid van de spoorwegexploitatie vormt
volgens het Rekenhof geen beletsel om de beheerscontracten beter te gebruiken,
bijvoorbeeld via bepalingen in verband met de volgende aspecten:
––

de spoorwegveiligheid als prioriteit, rekening houdend met de andere doelstellingen zoals de groei van het aantal passagiers of de stiptheid;

––

de bijdrage van de gefinancierde investeringen aan de verbetering van het
veiligheidsniveau;

––

de specifieke verplichtingen van elke vennootschap inzake coördinatie van de
investeringen en uitrusting van de infrastructuur en het rollend materieel.”

De NMBS wenst te onderstrepen dat de wet van 19 december 2006 van toepassing is op alle spoorwegoperatoren. Het opleggen van bijkomende verplichtingen
inzake exploitatieveiligheid aan de NMBS via het beheerscontract strookt niet
met de filosofie van een gelijkwaardige en niet-discriminerende behandeling van
alle spoorwegoperatoren.
De NMBS is van oordeel dat het feit dat de toezichthoudende overheid nog niet
volledig de middelen gebruikt heeft die de wet haar ter beschikking stelt, ook niet
ertoe mag leiden dat extra maatregelen worden genomen in het beheerscontract.
Het voorgaande doet niets af aan het feit dat het beheerscontract in zijn algemene bepalingen meer voorrang kan geven aan de spoorwegveiligheid dan wat
thans wordt bepaald in artikel 2, namelijk “De kwaliteit van de verschillende prestaties wordt bepaald ten opzichte van de bijdrage die deze prestaties leveren aan
de finale doelstelling van de NMBS-groep: reizigers vervoeren in comfortabele en
betrouwbare omstandigheden (exploitatieveiligheid) en sociale veiligheid, beveiliging en stiptheid), die zo goed mogelijk tegemoetkomen aan hun behoeften, zowel
tijdens het vervoer, als vóór het vervoer (toegankelijkheid van de treinen, intermodaliteit, ticketing, stations) en na het vervoer (intermodaliteit)”.
In de inleiding van het investeringsplan 2008-2012 van de NMBS-groep dat als
bijlage bij het beheerscontract is opgenomen, wordt vermeld dat de verbetering
van de exploitatieveiligheid de rode draad vormt bij het opstellen van dat plan. In
het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 dat moet worden opgesteld, zal het
belang van de exploitatieveiligheid als doorslaggevend element voor het uitvoeren
van de investeringen alleen nog maar toenemen.
In het beheerscontract zijn reeds mechanismen opgenomen met betrekking tot
overleg en coördinatie binnen de NMBS-groep (die worden verfijnd in het pact tussen de maatschappijen). Zo controleert het investeringscomité de samenhang van
de investeringsprojecten die door Infrabel, de NMBS en de NMBS-holding zijn
gepland. Het investeringscomité ziet niet alleen erop toe dat het toegekende begrotingskader niet wordt overschreden, maar vergewist zich er ook van dat de geplande
uitvoeringsfasen op gecoördineerde wijze verlopen. Als de uitrusting van de infrastructuur en van het rollend materieel samen gebeuren, wordt dat formeel coördinatieproces op groepsniveau vervolledigd met continu overleg tussen Infrabel en de
NMBS (zonder dat zulks echter wordt geformaliseerd in het beheerscontract).
Hoogachtend.
De leden van het directiecomité

M. Descheemaecker

R. Gayetot
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S.S’Heeren

M. Jadot

89

Bijlage 5: Antwoord van Infrabel
5.1: Brief
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5.2: Bijlage bij brief van Infrabel*

*

Punt 2.1 vertaald door het Rekenhof.
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2.
2.1
1.

Projectmanagement
GSM-R
Op 28/01/2000 heeft de RB van de vroegere NMBS ingestemd met de
grote lijnen van de uitbouw van GSM-R.
Het uit te bouwen systeem GSM-R moet:
•

de veiligheid van het spoorverkeer en van het personeel garanderen;

•

ondersteuning bieden voor het signalisatiesysteem ETCS2 (L3, L4);

•

het analoge netwerk tussen het grondniveau en de stuurcabine vervangen dat instaat voor de communicatie tussen de treinbestuurder
en het verkeersleidingscentrum;

•

uitgerust zijn met een uniek en interoperabel communicatiesysteem.

Om die doelstellingen te verwezenlijken, heeft Nokia-Siemens een net uitgetekend van 455 masten die moeten worden opgetrokken op het volledige
Belgische grondgebied.
2.

Om dat project tot een goed einde te brengen, gaat de aandacht in het
bijzonder uit naar de coördinatie, planning en budgettaire opvolging. Er
werd ook een reeks bijzondere maatregelen genomen:
Bij de start van het project
•

Er werden firma’s ingeschakeld die gespecialiseerd zijn in de diverse
bevoegdheidsdomeinen die met de werkzaamheden verband houden
en er werd een nauwe samenwerking tot stand gebracht tussen de
diverse directies van de vroegere NMBS.

•

Er werden prioriteiten bepaald (gaande van 0 tot 5) op het vlak van
de uitbouw van het GSM-R-net en er werd beslist om de werkzaamheden in verband met het optrekken van de GSM-R-masten niet toe
te vertrouwen aan één enkele onderneming (door middel van een
raamovereenkomst, bijvoorbeeld), maar te opteren voor 6 opdrachten
voor de levering van werken via een onderhandelde procedure.
Die werkwijze laat toe de locaties nauwkeurig te bepalen vóór de
aanbesteding en beperkt dus het risico op vertragingen tijdens de
werken. Bovendien spreidt die aanpak ook de risico’s, mocht één
van de ondernemingen in gebreke blijven.

Bij de keuze van een locatie
•
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Elke uitgetekende locatie werd vooraf bezocht om de meest geschikte
inplanting te bepalen, de toegankelijkheid te evalueren met het oog
op de werkzaamheden, de milieu-impact te ramen om zeker een vergunning te krijgen en de energietoevoer te regelen. Na afloop van
die bezoeken werden bepaalde locaties verworpen en werden 1 of 2
locaties voorgesteld ter vervanging.
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Bij het aanvragen van vergunningen
•

Om het GSM-R-net te kunnen uitbouwen, waren nagenoeg 400 steden
bouwkundige vergunningen nodig. Er werden diverse maatregelen
genomen om die vergunningen makkelijker te kunnen bekomen:
daar waar het mogelijk was, werden de GSM-R-antennes op reeds
bestaande masten van andere operatoren geplaatst. Door die aanpak moest in Vlaanderen geen vergunning worden aangevraagd en
was het in Wallonië makkelijker om een vergunning te bekomen.
In de overige gevallen werd actief gelobbyd om het afleveren van
vergunningen voor de masten en de antennes op te volgen en te
activeren.

•

De NMBS heeft minister Foret om een tussenkomst verzocht in de
hoop de aflevering van de GSM-R-vergunningen te bespoedigen,
gelet op het belang ervan voor de spoorwegveiligheid.

Bij de uitvoering van de bouwkundige werken

3.

4.

•

Daar waar het mogelijk was, werden de GSM-R-antennes op reeds
bestaande masten van andere operatoren geplaatst waardoor er
minder masten moesten worden opgetrokken (ongeveer 1/3 van de
GSM-R-masten wordt gedeeld met de 3 gsm-operatoren).

•

Wanneer de aflevering van een vergunning voor een in een opdracht
vervatte locatie op zich liet wachten, werd ze vervangen door een
andere, niet in de opdracht vervatte locatie waarvoor wel al een vergunning was uitgereikt om de globale planning voor de bouw van de
masten niet te stremmen.

Ondanks alle maatregelen die werden getroffen, heeft de uitbouw van het
GSM-R-net toch enige vertraging opgelopen ten opzichte van de initiële
planning. Die vertraging is toe te schrijven aan bepaalde verplichtingen
waarmee het project gepaard ging, namelijk:
•

aangezien er een zekere afkeer is ontstaan van gsm-antennes, werden
heel wat vergunningsaanvragen ondanks het lobbywerk geweigerd
of werd er verzet tegen aangetekend, waardoor nieuwe onderzoeken
en nieuwe aanvragen nodig waren;

•

een lijn van het GSM-R-net kan pas in gebruik worden genomen als
alle antennes op die lijn operationeel zijn. Als de vergunning voor
een bepaalde locatie op zich laat wachten, betekent dat automatisch
dat de uitbouw van de hele lijn vertraging oploopt.

Sinds juni 2009 zijn alle lijnen uit de initiële scope in gebruik genomen,
waardoor er communicatie mogelijk is tussen het verkeersleidingscentrum
en de treinstellen die uitgerust zijn met de GSM-R-technologie.
De locaties die momenteel nog in aanbouw zijn, liggen op lijnen die niet
vervat waren in de initiële scope of zijn locaties die de dekking volledig
zullen maken.
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De volgende planning werd naar voren geschoven, ervan uitgaand dat er tegen
2010 een gunstige oplossing zou zijn gevonden voor de remcurves:
2006-2007
2007-2008
2008
2009
2010-2012
2012
2013 en later

Hogesnelheidslijn L.3 tussen Chênée en de Duitse grens
Hogesnelheidslijn L.4 tussen Antwerpen en Luchtbal (nog bezig)
Snelle lijn tussen Leuven en Brussel (L.36N)
Lijn tussen Ans en Luik (L.36)
Lijn tussen Brussel en Antwerpen en de noord-zuidverbinding van
Antwerpen
Lijn Antwerpen-Leuven-Athus
Delen van de lijnen met 4 sporen (GEN)
Andere lijnen
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Bijlage 6: Antwoord van de NMBS-Holding
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Bijlage 7: Antwoord van de FOD Mobiliteit en Vervoer
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Bijlage 8: Antwoord van de minister van Overheidsbedrijven
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Bijlage 9: Antwoord van de staatssecretaris voor Mobiliteit
(vertaling)
Kabinet van de staatssecretaris
voor Mobiliteit
De heer Philippe Roland
Eerste voorzitter
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel
Brussel, 6 juli 2010
Betreft: Bijdrage van het Rekenhof aan het onderzoek van de voorwaarden van de
spoorwegveiligheid

Mijnheer de eerste voorzitter,
Ik heb kennis genomen van uw verslag van 17 juni 2010.
Zoals u mij vraagt, wens ik het Rekenhof in kennis te stellen van de volgende
bemerkingen.
Wat het koninklijk besluit van 13 november 2009 betreft, waarvan het Rekenhof
op bladzijde 13 gewag maakt, ben ik zo vrij het initiatief te belichten dat ik heb
genomen om te voorzien in het mechanisme van artikel 5 dat de minister de
mogelijkheid biedt om de spoorwegondernemingen en de spoorweginfrastructuurbeheerder een bijzondere veiligheidsdoelstelling op te leggen. Een dergelijk
mechanisme is niet opgenomen in richtlijn 2004/49, maar het leek me nodig verder te gaan dan de bepalingen van die richtlijn om de spoorwegveiligheid continu
te verbeteren.
Het Rekenhof wijst er terecht op dat die mogelijkheid op 30 april 2010 nog niet
was toegepast. Ik wens op te merken dat het op dit moment ook niet anders kon.
Het opleggen van bijzondere doelstellingen impliceert immers dat men over nationale informatiereeksen beschikt, vastgesteld volgens op Europees niveau gestandaardiseerde methodes. statistische ongerijmdheden als gevolg van ongebruikelijke gebeurtenissen eliminerend. Het koninklijk besluit dat de richtlijn 2009/149
tot wijziging van de richtlijn 2004/49 omzet en dat thans bij de Koning ter ondertekening voorligt, is de laatste fase om die doelstelling te kunnen bereiken.
Met toepassing van artikel 15 van het KB van 13 november 2009 kan de DVIS in
2010, als hij het jaarverslag 2009 van elke spoorwegonderneming en van de infrastructuurbeheerder heeft ontvangen, indien hij zulks noodzakelijk acht, aan de
minister voorstellen bijzondere veiligheidsdoelstellingen vast te leggen.
Wat de evaluatie van het niveau van spoorwegveiligheid betreft, en inzonderheid
de cijfers die op bladzijde 20 worden vermeld, zou ik enkele verklaringen willen
vermelden die het DG Move in haar hoorzitting van 21 april 2010 in de commissie
Buizingen (doc. criv 52 R009, blz. 3 en 4) heeft gedaan: “de rang die België
of enig ander Europees land inzake veiligheid bekleedt, varieert naargelang
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de criteria die worden gebruikt om het klassement op te maken en naargelang
de gekozen tijdspanne, alsmede volgens een hele reeks andere factoren. Het is
kortom onmogelijk, en intellectueel onjuist, één enkel veiligheidsklassement te
maken. Er zijn veel klassementen mogelijk.” (vertaling)
Ik blijf ervan overtuigd dat art. 5 van het KB van 13 november 2009 mooie perspectieven voor de overheid biedt als het kan worden toegepast op basis van
statistieken opgesteld volgens de regels van de richtlijnen 2004/49 en 2009/149.
De veiligheidsinstantie (DVIS) en het onderzoeksorgaan zijn terecht essentiële
actoren in het spoorwegsysteem dat is uitgetekend door de opeenvolgende richtlijnen van de commissie en het parlement. Het Rekenhof heeft het personeelsprobleem dat onder de aandacht werd gebracht in de verslagen 2007 en 2008 van de
DVIS correct overgenomen en onderstreept dat er onvoldoende middelen ter
beschikking van het onderzoeksorgaan worden gesteld.
Ik wens te antwoorden op die vragen door de acties die ik heb ondernomen en die
hierna worden beschreven.
Er werden zopas twee begrotingsfondsen opgericht (programmawet van 23 december 2009), één voor de DVIS en een ander voor het onderzoeksorgaan. Die fondsen geven die 2 instellingen financiële autonomie. De mechanismen voor het stijven van die 2 fondsen worden beschreven in dezelfde programmawet van
23 december 2009 en er werden 2 KB’s van 13 juni 2010 en 17 juni 2010 genomen die het mogelijk maken het personeelsbestand van de DVIS en het onderzoeksorgaan vanaf 2010 uit te breiden. Het begrotingsfonds 2010 zal het onderzoeksorgaan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden zijn getalsterkte op te trekken
naar 7 medewerkers. Dit kan worden aangevuld met externe deskundigen aan wie
opdrachten kunnen worden toevertrouwd als er zich helaas verschillende ernstige
ongevallen nagenoeg gelijktijdig zouden voordoen. De personeelssterkte van de
DVIS kan vanaf 2010 worden opgetrokken naar 29 personen (+3). De hervorming
streeft naar een niveau van 38 tot 40 medewerkers voor de DVIS tussen dit en
eind 2012.
Ik zal hoofdstuk 3 van het verslag van het Rekenhof niet becommentariëren. Het
lijkt niet gepast in mijn hoedanigheid van staatssecretaris voor Mobiliteit commentaar te formuleren met betrekking tot een in het verslag beschreven periode
waarin ik een reeks verantwoordelijkheden uitoefende als directeur-generaal en
vervolgens als gedelegeerd bestuurder van de historische NMBS.
Ik ben echter zo vrij niet akkoord te gaan met wat op pagina 69 in het verslag
vermeld staat: “Eigenlijk kwam men vrij snel terug op de principiële keuze voor
ETCS”.
Hoogachtend

Etienne Schouppe
Staatssecretaris voor Mobiliteit
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