De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 7 oktober 2020, onder voorzitterschap van Alexandra Smarandescu, en
met bovenvermelde aanwezigen, adviseert unaniem het volgende:
Inhoud

1. Investeer zowel op Vlaams als lokaal niveau meer in onderzoek en participatie om zo de visie,
ervaringen en behoeften van kinderen en jongeren omtrent mobiliteit beter te kennen en te vertalen in
straf en duurzaam beleid. Vergroot ook via opleiding de expertise van verkeersdeskundigen en
jeugdambtenaren om aan een kwaliteitsvolle jeugdmobiliteit te werken.

7

2. Laat het Departement MOW op Vlaams niveau werk maken van een doortastend actieplan rond
autonome jeugdmobiliteit dat geïntegreerd wordt in de vervoerregioplannen. Een duidelijk
jeugdvriendelijk mobiliteitsdenkkader gestoeld op inspraak is daar een eerste belangrijke stap in. We
schrijven dat graag samen met u uit.

7

3. Stimuleer lokale besturen om op een integrale manier aan de slag te gaan om werk te maken van
jeugdvriendelijke mobiliteit. Dat doen ze door mobiliteitskamers uit te werken en verbindingsweefsel te
creëren, gekoppeld aan groen-blauwe netwerken.

8

4. Maak van Vision Zero een realiteit in Vlaanderen en investeer grondig in veilige fietspaden en
fietsinfrastructuur.

9

5. Breid de focus van het mobiliteitsbeleid en de vervoerregiowerking uit van veilig schoolverkeer naar
autonoom verkeer voor kinderen en jongeren.

6.

Zorg voor extra veilige fietsstallingen bij trein-, tram- of busstations en zorg voor voldoende veilige
stallingsplaatsen nabij mobipunten.

9

10

7. Implementeer Fix the Mix, waarbij zorgvuldig de fietspaden worden afgestemd op het autoverkeer.
Voorzie meer fietsstraten in de stadskernen.

10

8. Zorg bij gewestwegen voor een beter onderhoud en een snellere afhandeling van de werken, met meer
betrokkenheid van de lokale besturen en kinderen en jongeren bij concrete projecten.

10

9. Geef voorrang aan de fiets en zorg voor een vlotte verplaatsing door kwaliteitsvol onderhoud van
fietspaden, slimme verkeerslichten en voldoende fietspadcapaciteit voor andere en nieuwe vormen van
voortbewegingstoestellen (skates, rolstoel, steps …)
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10

10. Promoot het fietsen door extra investeringen in de kijker te zetten, te sensibiliseren en lokale
initiatieven te versterken. Zorg ook voor extra aanmoediging van visieontwikkeling en planning rond
kindvriendelijke mobiliteit en verbindingsweefsels in alle steden en gemeenten. Organiseer
bijvoorbeeld fietslessen.

11

11. Werk op Vlaams niveau een campagne uit met verschillende overheidsdiensten (Verkeer, Sport,
Gezondheid, Onderwijs …) om de fiets te promoten en in te zetten als alternatief voor korte
verplaatsingen met de wagen.

11

12. Neem ook lokaal initiatief om het fietsen bij kinderen en jongeren te promoten. Laat je daarbij
inspireren door goede voorbeelden uit het buitenland zoals het Bella Mossa-project in Bologna.

13. Organiseer meerdere keren per jaar een autoloze zondag.

11
11

14. Er is behoefte aan een grondige monitoring van de uitvoering van het decreet basisbereikbaarheid en
de impact op kinderen en jongeren daarvan. Voer een JoKER in.

12

15. Zorg voor stipt, betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer. Investeer grondig in hygiëne, betere
doorstroming en kwaliteitsvolle dienstverlening.

13

16. Besteed extra aandacht aan communicatie naar jongeren bij de organisatie van de mobiliteitscentrale.
Betrek daarin experts jongereninformatie om goed in te spelen op de leefwereld van kinderen en
jongeren.

17. Hou combimobiliteit van deur tot deur betaalbaar voor kinderen en jongeren. (Vlaams)

14
14

18. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor kinderen en jongeren met een beperking moet
beter.

19. Zorg voor een volledige elektrificatie van het spoornet en bij voorkeur op hernieuwbare energie.

15
15

20. Betrek, informeer en sensibiliseer kinderen en jongeren over de plaatsing, werking en de ligging van
mobipunten. Zorg voor aangename plekken die voorbij het functionele doel gaan van een mobipunt en
zet toffe cocreatie op om mobipunten echt leven in de blazen.

17

21. Werk de knelpunten rond multimodaliteit weg en vertrek daarbij zo veel mogelijk vanuit de noden van
kinderen en jongeren. Maak alle deelopties gratis inwisselbaar tussen verschillende mobipunten.

17

22. Maak werk van één gratis en gebruiksvriendelijke applicatie om gebruikers toegang te geven tot
verschillende vervoersmodi en zorg dat kinderen en jongeren met enkele klikken hun route kunnen
plannen en betalen. Bekijk ook de mogelijkheden om tarieven te koppelen aan datadeling bij de
gebruiker.

18

23. Zorg voor een sterke jeugdgerichte visie op mobiliteit via mobipunten. Kijk streng toe op de
kwaliteitseisen en criteria van mobipunten en laat ze doorwerken in regionaal en lokaal
mobiliteitsbeleid; zorg dat mobipunten in heel Vlaanderen uniform, herkenbaar en gebruiksvriendelijk
zijn.

18

24. Zorg ervoor dat de kostprijs van een internationale treinreis kan concurreren met de kostprijs van een
vliegticket, zodat jongeren een betaalbare en tegelijk duurzame keuze kunnen maken.

25. Maak vliegtickets duurder door belastingen te heffen.
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20
20

26. Maak internationaal reizen met de trein goedkoper door de treinpadvergoedingen te verlagen.

21

27. Zorg dat elk vliegticket van of naar Brussels Airport een treinticket bevat inclusief de Diabolotoeslag.

21

28. Verbied korteafstandsvluchten die vervangen kunnen worden door een treinreis van minder dan drie
uur.

22

29. Blijf het DiscoverEU-programma ondersteunen en uitbreiden zodat op termijn alle jongeren die achttien
worden een Interrail Pass krijgen.

22

30. Geef de NMBS in haar beheersovereenkomst de opdracht en financiële middelen om-internationale
treinverbindingen te organiseren; -intensief samen te werken om een Europees treinnetwerk uit te
bouwen; -data uit te wisselen; -van Brussel-Zuid een hub voor nachttreinen te maken.

22

31. Geef als lokale, Vlaamse en federale overheid het goede voorbeeld door een duurzaam reisbeleid uit
te werken en voor afstanden binnen Europa tot 800 kilometer de trein te nemen.

23

32. Maak overheidssteun voor luchtvaartmaatschappijen afhankelijk van sociale voorwaarden en CO 2emissiereductiedoelstellingen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal.

24

33. Breid de passagiersrechten voor treinreizigers uit, zodat ze op hetzelfde niveau komen als de huidige
passagiersrechten voor vliegreizigers, en zorg dat ze gemakkelijk uitgeoefend kunnen worden.

25

34. Verplicht treinmaatschappijen om data uit te wisselen en ontwikkel een multimodale app waar alle
informatie te vinden is en waar je één ticket voor een hele reis kunt boeken (one journey-one ticket).

25

35. Zorg dat het Belgische treinnetwerk efficiënt aansluit op dat van onze buurlanden en andere EUlidstaten. Voer Europese richtlijnen snel en goed uit en bevorder Europese samenwerking.

25

36. Onderzoek verschillende opties om jeugdwerkvervoer te ondersteunen, schaaf het project
kampvervoer bij, breid het in overleg met TEC uit naar Wallonië.

27

37. Zorg ervoor dat de website van De Lijn een betrouwbare bron is voor deze reserveringsprocedure en
om een groepsreis te begroten.

27

38. Naar analogie met TEC; maak het kampvervoer gratis voor alle erkende jeugdwerkorganisaties in
Vlaanderen.
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Kinderen en jongeren nemen actief deel aan het maatschappelijke leven en verplaatsen zich daarvoor. Ze verplaatsen
zich elke dag naar school, naar de jeugdbeweging, naar vrienden of familie. Kinderen en jongeren zijn zachte, actieve
en dus duurzame gebruikers. Ze verplaatsen zich veel meer dan volwassenen te voet of met de fiets en ze behoren tot
de belangrijkste gebruikers van het openbaar vervoer: Heel wat van de verplaatsingen bij De Lijn gebeuren met een
Buzzy Pazz. Kinderen en jongeren zijn een belangrijke en kwetsbare groep van gebruikers van de mobiliteit van
vandaag en morgen. Net daarom verdienen ze een volwaardige plaats in het mobiliteitsdebat en de vormgeving ervan.
Een goed mobiliteitsbeleid voor volwassenen is niet automatisch een goed mobiliteitsbeleid voor kinderen en jongeren,
integendeel. De sterke afname van de autonome mobiliteit van kinderen en jongeren in de voorbije decennia toont
aan dat het mobiliteitsbeleid te weinig rekening houdt met hun aparte mobiliteit. We merken vooral dat ouders meer en
meer rondrijden om de kinderen op hun bestemming te brengen. Dat draagt bij aan een neerwaartse spiraal van
onveiligheid en minder mobiliteitsautonomie. Kinderen en jongeren zijn steeds ouder wanneer ze voor het eerst alleen
op straat komen, te voet of met de fiets.
Een eigen auto speelt voor veel Vlamingen een belangrijke rol in hun dagelijkse mobiliteit. Veel gezinnen hebben
meerdere wagens en dagelijks staan we in ellenlange files. Salariswagens worden jaarlijks voor 2 miljard euro
gesubsidieerd en de OESO schatte de totaalkosten van verkeersopstoppingen op 1 à 2 procent van ons bbp (bruto
binnenlands product). De mobiliteitskosten zijn evident, maar de keuze voor de wagen komt met enorme milieukosten
én gezondheidskosten. Daarbij denken we aan verkeersongevallen – we kopen steeds grotere wagens vol technologie
om ons veilig te voelen, maar tegelijkertijd zorgen SUV’s voor ernstigere letsels bij de aanrijding van een voetganger of
een fietser – maar ook aan de kosten van onze zittende levensstijl. Bovendien is de wagen voor het grootste deel van
onze (doel)groep geen transportmiddel dat ze zelfstandig kunnen gebruiken. De focus moet dus voor ons als
Vlaamse Jeugdraad liggen op actieve mobiliteit en openbaar vervoer. Nog meer investeren in ruimte voor auto’s
trekt namelijk alleen maar meer auto’s aan en lost bovenstaande problemen niet op.
Op het vlak van verkeersveiligheid gaat België heel traag de goede richting uit, maar we doen het nog altijd niet goed
in vergelijking met de rest van Europa (2015: plaats 20 op 28 landen, op het vlak van het aantal doden per 1.000.000
inwoners). De laatste jaren is er gelukkig ook een dalende trend in het aantal jonge verkeersslachtoffers. Maar laat ons
niet berusten in de cijfers: de 5.615 gewonden onder de 17 jaar (of 12 procent van alle verkeersgewonden) in 20191
zijn er nog altijd te veel. Jongeren van 15 tot 30 jaar lopen een veel groter risico om gewond te raken of gedood te
worden dan andere leeftijdscategorieën. Liefst 1 op de 5 van de jongeren die in 2019 slachtoffer waren van een
verkeersongeval (!), of 125 jongeren tussen de 20 en 29 jaar, stierf daaraan. Bovendien zien we het aantal ongevallen
met jongeren tussen 15 en 19 jaar stijgen2. Het feit dat kinderen en jongeren steeds ouder zijn wanneer we ze ‘loslaten’
in het verkeer verklaart dat voor een deel, want jongeren doen minder verkeerservaring op en schatten situaties niet
correct in. Toch blijven de meeste ongevallen onzichtbaar. Onder- registratie zorgt voor een verkeerd beeld (1 op de 3
van alle ongevallen zou niet in de statistieken zijn opgenomen.).
Ook 2020 ziet er voorlopig niet goed uit. Er waren in de eerste 6 maanden van dit jaar opnieuw meer verkeersdoden.
Zo komen we op het niveau van 2016. Ook vielen er 48 fietsdoden de afgelopen maanden, wat een ongezien hoog
aantal is. Dat kan deels liggen aan het verhoogde aantal fietsers op de baan tijdens de coronaperiode.3

_________________
1 Kerncijfers verkeersveiligheid 2020, p. 6, 11 en 12
www.vias.be/publications/Kerncijfers%20verkeersveiligheid%202020/Kerncijfers_verkeersveiligheid_2020.pdf
2 statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/verkeersongevallen
3 www.vias.be/nl/newsroom/na-7-jaren-met-een-constante-daling-is-het-aantal-verkeersdoden-in-eerste-6-maanden-van-dit-jaar-gestegen/
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Ons advies vertrekt van enkele uitgangspunten. Die liggen voor ons als Vlaamse Jeugdraad aan de basis van ons
Advies Duurzame Mobiliteit en geven onze visie weer op duurzame mobiliteit voor alle kinderen en jongeren.
1

Mobiliteit is beleving voor kinderen en jongeren.

Mobiliteit betekent voor kinderen iets anders dan voor volwassenen. Voor hen is mobiliteit meer dan het zuiver
functionele ‘zich verplaatsen’. Soms gebeurt dat zonder concrete bestemming. Het sociale aspect en het contact met
de buurt en de natuur zijn daarbij belangrijke aspecten en tegelijk belangrijke voorwaarden voor kwaliteitsvol wonen.
Een mobiliteitsbeleid dat vertrekt vanuit de beleving van kinderen en jongeren, daar heeft iedereen bij te winnen.
2

Kinderen en jongeren moeten zich zo zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsen onafhankelijk van hun ouders
of andere volwassenen.

Het zich zelfstandig kunnen verplaatsen en daarbij risico’s leren inschatten zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen
en jongeren. Zo leren ze zich zelfverzekerder en veiliger verplaatsen in het verkeer.
Maar ze kiezen niet zelf. Uit onze eigen indicatieve onlinebevraging4 blijkt dat één op de vijf jongeren regelmatig tot
vaak wordt gevoerd door zijn/haar ouders. Anderzijds geeft ook meer dan één op de drie aan dat ze nooit door hun
ouders worden gevoerd. Zeker bij kinderen beslist de ouder, ongeacht wat de kinderen zelf willen, hoe ze zich moeten
verplaatsen. Zo worden ze pas later verkeersvaardig.
3

Het STOP-principe – Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Personenvervoer – is vanuit duurzaam oogpunt
de aangewezen volgorde.

Kinderen en jongeren doen hun dagelijkse verplaatsingen grotendeels binnen de eerste drie categorieën. Maar de
overheid moet duurzame mobiliteitskeuzes zo veel mogelijk ondersteunen, zodat jongeren ze als positief ervaren, en
dus minder snel geneigd zijn om een beroep te doen op privaat vervoer met een negatieve(re) impact op het klimaat en
de omgeving. Bovendien hopen we mee te bewegen naar een mental shift, waarbij de duurzame mobiliteit ook op
volwassen leeftijd en op langere termijn de primaire keuze blijft.
4

Verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren is een absolute prioriteit.

Kinderen en jongeren hebben een nog prille verkeerservaring: ze moeten leren zich zelfstandig te verplaatsen in het
verkeer. Tijdens dat leerproces moeten zij de kans krijgen om fouten te maken, zonder dat die een fatale afloop hebben.
Het is dus belangrijk dat hun veiligheid te allen tijde kan worden gegarandeerd. Zeker wanneer we merken dat we voor
verkeersveiligheid bij de slechtere leerlingen zijn in Europa.
5

Participatie van burgers in het mobiliteitsbeleid is cruciaal.

Door die grote verschillen met de mobiliteit van volwassenen is het van groot belang dat het Vlaamse mobiliteitsbeleid,
en dus ook het decreet basisbereikbaarheid, expliciet rekening houdt met de specifieke mobiliteit van kinderen en
jongeren. Het is niet de eerste keer dat de Vlaamse Jeugdraad zich uitspreekt over mobiliteit. We schreven al een
advies bij het voorontwerp basisbereikbaarheid in 2018 en ook recenter in ons Advies Duurzaam Leven (2019) komen
heel wat adviespunten aan bod over mobiliteit. Jongeren duiden in ons recentste leefwereldonderzoek mobiliteit aan in
de top vijf van prioritaire thema’s, maar worden amper betrokken in bijvoorbeeld de vervoerregioplannen of lokale
verkeersprojecten met grote impact op hun mobiliteit. Meer dan signalen genoeg dus dat de specifieke noden van
kinderen en jongeren rond mobiliteit meer aandacht verdienen in de besluitvorming.

_________________
4

350 jongeren gaven anoniem hun mening over verschillende stellingen rond mobiliteit. Het gaat om een indicatieve peiling die online naar onze
doelgroep werd verspreid. We kunnen geen representatieve steekproef garanderen en de bevraging is ook niet wetenschappelijk onderbouwd. We
kozen ervoor om de resultaten niet publiek te maken, maar wel mee te verwerken in onze adviespunten. Het geeft een indicatie over hoe kinderen en
jongeren kijken naar mobiliteit.
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Duurzame mobiliteit kwam als belangrijk thema uit de Jeugdraadverkiezingen van 2017 en leeft nog altijd onder
jongeren. Het heeft een grote impact op hun leefwereld en zij ervaren dagelijks de positieve en negatieve effecten
ervan. Er werd gekozen om rond vijf prioriteiten te werken tijdens dit mandaat en daar telkens een participatief traject
rond op te zetten. En dus om beleidsmakers goed te ondersteunen, schrijven wij als Vlaamse Jeugdraad dit Advies
Duurzame Mobiliteit – het resultaat van een proces dat in januari 2020 van start ging.
Het advies kwam tot stand in samenwerking met een straffe groep van een tiental vrijwilligers in de werkgroep Duurzame
Mobiliteit. Zij gingen in gesprek met heel wat stakeholders (NMBS, De Lijn, MIVB, VAB, TreinTramBus, …) en leerden
heel wat bij van verschillende experts (Fietsberaad, Taxistop, lokale mobiliteitsambtenaren, European Passengers’
Federation, Netwerk Duurzame Mobiliteit …). Ook werd tijdens de coronaperiode aan 350 jongeren naar hun mening
over mobiliteit gevraagd, via een indicatieve onlinebevraging. We organiseerden in de aanloop van ons
verkiezingstraject in de zomer van 2020 een grote leefwereldbevraging bij meer dan 1000 jongeren 5. Daar kwam
mobiliteit in de top 5 terecht van thema’s die jongeren wakker houden. Die bronnen en kwalitatieve analyses vormen
de basis voor het uitwerken van ons advies.
Nog even een leestip: we zijn telkens vertrokken van de vervoersnoden van kinderen en jongeren en richten ons in ons
advies naar verschillende beleidsniveaus. Vooral omdat in de praktijk van de dagelijkse mobiliteit heel wat
bestuursniveaus impact hebben en dat voor een transitie naar een nog duurzamere mobiliteit inspanning en betere
samenwerking nodig is van en tussen alle niveaus. De vervoersnoden vind je per hoofdstuk en de beleidsniveaus zijn
aangeduid met een label per adviespunt.

_________________
5

Vijftig Touristen gingen on- en offline op pad om bij zo veel mogelijk kinderen en jongeren te horen waar zij van wakker liggen en wat hen bezighoudt.
Er werden zestien droomscenario’s voorgelegd, waaruit er maximaal drie werden gekozen. Telkens werd gevraagd om de keuze te verantwoorden via
een onlineregistratietool. De resultaten van die bevraging kunt u hier nalezen: https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/de-5-topthemas-van-de-touristenzijn-bekend.

Advies 2008 : Duurzame mobiliteit • 7 oktober 2020 • pagina 6 > 28

Een jeugd- en kindvriendelijke visie op mobiliteit heeft een grote impact op onze samenleving. We zien in de huidige
mobiliteitsplannen nog te eenzijdig een focus op woon-werk- of woon-schoolverkeer. Kinderen en jongeren verplaatsen
zich ook veel in hun vrije tijd, vooral als stappers en als trappers. Wanneer we de beleving van kinderen en jongeren
als uitgangspunt zouden nemen, dan kan dat het mobiliteitsbeleid op een positieve manier sterk beïnvloeden.
Wij pleiten voor het principe van 8 80 Cities,6 dat vertrekt van de visie dat goede mobiliteit even toegankelijk moet zijn
voor een achtjarige als voor een tachtigjarige. Dat komt iedere burger ten goede.

Investeer zowel op Vlaams als lokaal niveau meer in onderzoek en participatie
om zo de visie, ervaringen en behoeften van kinderen en jongeren omtrent mobiliteit beter te kennen en te
vertalen in straf en duurzaam beleid
Vergroot ook via opleiding de expertise van verkeersdeskundigen en jeugdambtenaren om aan een
kwaliteitsvolle jeugdmobiliteit te werken.
Laat het Departement MOW op Vlaams niveau werk maken van een doortastend actieplan rond autonome
jeugdmobiliteit dat geïntegreerd wordt in de vervoerregioplannen. Een duidelijk jeugdvriendelijk
mobiliteitsdenkkader gestoeld op inspraak is daar een eerste belangrijke stap in. We schrijven dat graag
samen met u uit.

De mobiliteitswereld is een wereld van cijfers en interpretatie ervan. We zijn tevreden met het project Jonge Wegweters,
dat Kind & Samenleving realiseert samen met Bataljong, met projectmiddelen van Departement Mobiliteit en
Openbare Werken (MOW). De doelstelling is om lokale besturen te stimuleren om beleid rond mobiliteit en ruimtelijke
planning samen mét jongeren vorm te geven. Samen met jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs
brengen ze autonome verplaatsingen op lokaal en bovenlokaal niveau in beeld. Die data vormen de basis voor een
participatietraject dat uitmondt in aanbevelingen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid op maat van jonge inwoners. Er
wordt daarvoor een proeftraject afgelegd met de lokale besturen Peer en Dilsen-Stokkem. Good practises kunnen
worden toegevoegd aan de Toolbox Duurzame Mobiliteit voor lokale besturen. Gebruik de expertise van onze sector
daarbij.
Breid dit onderzoek naar verplaatsingsbehoeften van jongeren uit naar de doelgroep kinderen en ook via de
vervoerregio’s naar meer steden en gemeenten in Vlaanderen. Gebruik de bestaande expertise van de jeugdsector
daarbij. Bekijk de keuzefactoren hoe kinderen zich op verschillende leeftijden verplaatsen. Welke autonome actie- en
verplaatsradius hebben ze nog? Welke drempels zorgen voor bepaalde vervoerskeuzes? Zorg zo voor meer
onderbouwd cijfermateriaal over het verplaatsingsgedrag van kinderen en jongeren en maak er op die manier een
grondige mobiliteitsstudie van die opweegt tegen de huidige eenzijdige focus op ‘vlotte verkeersstromen’. Bekijk zo
welke maatregelen noodzakelijk zijn om het Vlaamse mobiliteitsbeleid en de vervoerregioplannen bij te sturen. Het
departement MOW moet daar, gesteund door de minister, het voortouw in nemen. Motiveer met een projectsubsidie
alle gemeenten om een denkoefening op te starten en breng de drempels in kaart die gemeenten onderweg
ondervinden.

_________________
6

https://www.880cities.org/about-8-80-cities/
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Versterk met dergelijke inzichten de expertise rond kinderen en jongeren en mobiliteit bij ambtenaren en
verkeersdeskundigen in Vlaanderen. Pas de opleiding verkeersdeskundige aan, zodat verkeersdeskundigen deze
visie bij het afstuderen meteen in de praktijk kunnen omzetten in een uitgedacht lokaal mobiliteitsbeleid.

De fiets is hét belangrijkste vervoermiddel voor jongeren. Het is goedkoop, gezond en snel. Uit onze bevraging blijkt dat
bijna twee op de drie jongeren de fiets gebruiken als dagelijks vervoermiddel. Volgens het laatste Onderzoek
Verplaatsingsgedrag7 gebruikt één vierde (25 procent) van de jongeren de fiets om naar school te gaan. Bij werkende
pendelaars is dat één op de vijf. Bovendien is sinds de coronacrisis het gebruik en de verkoop van de fiets gestegen,
en merken we sinds begin van dit schooljaar dat steeds meer jongeren uit veiligheidsoverweging kiezen voor de fiets in
plaats van het openbaar vervoer. Toch zien we ook dat de cijfers van woon-schoolverplaatsing als passagier in de auto
met 4 procent is gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor.8 En tussen 2015 en 2019 raakten per dag veertien
kinderen gewond op weg naar en van school!9 Om die redenen is het van het grootste belang om nu te investeren in
een sterk en veilig fietsbeleid, dat in het bijzonder rekening houdt met de noden van kinderen en jongeren. Wij geloven
dat de rol van lokale overheden binnen de vervoerregioraden cruciaal is om een sterk en veilig fietsbeleid en passende
infrastructuur uit te werken.

Stimuleer lokale besturen om op een integrale manier aan de slag te gaan om werk te maken
van jeugdvriendelijke mobiliteit. Dat doen ze door mobiliteitskamers uit te werken en verbindingsweefsel te
creëren, gekoppeld aan groen-blauwe netwerken.

Werk op wijkniveau aan veilige buurten voor kinderen. Dat vraagt een integrale benadering en dus de samenwerking
van verschillende diensten (Mobiliteit, Jeugd, Onderwijs, maar ook Ruimte). Laat je daarbij ondersteunen door experts.
Stimuleer het werken met mobiliteitskamers10, dat zijn gedefinieerde gebieden in een stad of gemeente waar kinderen
zich zelfstandig kunnen verplaatsen. Andere voorwaarden: speelplekken op 400 meter van de woning en
ontmoetingsplaatsen voor de jeugd binnen 1 kilometer. De auto is altijd en overal ondergeschikt. Focus op het verbinden
van die mobiliteitskaders op een veilige manier, werk onveilige oversteekplaatsen weg en creëer zo verschillende
jeugdvriendelijke verkeerslinten dwars door de gemeente.

En koppel die mobiliteitskamers aan de ontwikkeling van groen-blauwe netwerken11. Een efficiënt mobiliteitsbeleid vergt
een goede afstemming met het ruimtelijke beleid. We zijn daarom tevreden dat er in de beleidsnota van de minister een
duidelijke link wordt gelegd tussen een duurzame ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid. We zijn tevreden dat ook
de collega-minister van Omgeving inzet op groen-blauwe netwerken. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vermeldt
_________________
7

www.mobielvlaanderen.be/pdf/ovg54/samenvatting.pdf

8

Artikel op VRT op 7 september 2020: www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/06/bij-scholieren-heerst-momenteel-koning-fiets-1-op-de-3-bus-en/

9

https://www.vias.be/nl/newsroom/elke-dag-raken-14-kinderen-gewond-in-een-verkeersongeval-op-weg-naar-of-van-school-terug-naar-huis-/

10 Mobiliteitskamers in de stad Turnhout: https://k-s.be/medialibrary/purl/nl/5528441/kind%20en%20ruimte%20editie%207%20.pdf , p.8-10
11

https://omgeving.vlaanderen.be/groenblauwe-netwerken-in-vlaanderen
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functionele en recreatieve mobiliteit, de fiets- en wandelverbindingen, als belangrijke functies bij de ontwikkeling van
die groen-blauwe netwerken12.

De Vlaamse Jeugdraad vraagt dat deze geplande kwaliteitsvolle mobiliteitsnetwerken toegankelijk zijn voor kinderen
en jongeren zodat ze dienen als verbindingsweefsel waarlangs kinderen en jongeren zich op een aangename en
veilige manier zelfstandig kunnen bewegen.
Anderzijds is het even belangrijk om prioritair in te zetten op straten en pleinen als plaatsen voor ontmoeting,
ontspanning, spel … Zodat die functies opnieuw aan belang winnen ten opzichte van de dominante doorstroomfunctie
van onze wegen. Woonkernen moeten zo veel mogelijk autoluw of autovrij zijn. De Vlaamse Jeugdraad vraagt de
minister van Mobiliteit om daar ook werk van te maken. We lezen er nog te weinig over.

Maak van Vision Zero een realiteit in Vlaanderen en investeer grondig in veilige fietspaden en
fietsinfrastructuur.
Breid de focus van het mobiliteitsbeleid en de vervoerregiowerking uit van veilig schoolverkeer naar autonoom
verkeer voor kinderen en jongeren.

De helft van de bevraagde jongeren uit onze enquête gaf aan dat de fietspaden in hun buurt niet veilig zijn. Voor hen is
dat een van de grootste drempels om de fiets te nemen. Minister Peeters sprak zich alvast ambitieus uit in haar
beleidsnota over het streven naar nul verkeersdoden, een internationale strategie met de naam Vision Zero13.
Broodnodig lijkt ons dat, want elke dag raken veertien kinderen/jongeren betrokken in een ongeval op weg van/naar
school14. We delen als Vlaamse Jeugdraad absoluut deze ambitie; fietsen moet veiliger in Vlaanderen. Al zal het extra
investeringen vragen om dat waar te maken.
Zorg bij wegontwerp voor een duidelijkere afweging van prioriteiten en standaardisering van voorzieningen. Het STOPprincipe moet de leidraad zijn en de hiërarchie bepalen. Werk zoals in Nederland een algemeen draaiboek15 ontwerp
voor weginfrastructuur en voorzieningen in de bebouwde kom uit. (Dat voorkomt bemoeienis en vertraging van
bijvoorbeeld de lokale brandweer en politie, die in geval van nood de wegbreedte belangrijker vinden dan de dagelijks
passerende fietser.)

_________________
12

https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/35428

13

www.visionzeronetwork.org/about/what-is-vision-zero/

14

https://www.lydiapeeters.be/nieuws/opinie/?fbclid=IwAR1svhBDr07DQgUBXIWKue6fJpmHYBwsCygVuZUnvT7gkC_Q3ShWp2OBQF4

15

https://www.crow.nl/publicaties/asvv-2012
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Zorg voor extra veilige fietsstallingen bij trein-, tram- of busstations en zorg
voor voldoende veilige stallingsplaatsen nabij mobipunten.

Implementeer Fix the Mix, waarbij zorgvuldig de fietspaden worden afgestemd op het autoverkeer. Voorzie
meer fietsstraten in de stadskernen.

Zorg bij gewestwegen voor een beter onderhoud en een snellere afhandeling van de werken, met meer
betrokkenheid van de lokale besturen en kinderen en jongeren bij concrete projecten.
Geef voorrang aan de fiets en zorg voor een vlotte verplaatsing door kwaliteitsvol onderhoud van fietspaden,
slimme verkeerslichten en voldoende fietspadcapaciteit voor andere en nieuwe vormen van
voortbewegingstoestellen (skates, rolstoel, steps …)

We merken dat investeringen in mobiliteit toenemen. Zowel op lokaal als Vlaams niveau. Maar de meeste
gemeenten mogen de budgetten gerust verdubbelen. Ook op Vlaams niveau gaan de investeringen de goede kant op.
De achterstand, met alle ‘moordstrookjes’ aan de gewestwegen, is groot. Dat heeft een grote invloed op het
verplaatsingsgedrag van kinderen (en hun ouders), (on)veilig schoolverkeer of speel- en verbindingsweefsel.
De Vlaamse overheid beheert die wegen en heeft dus alle instrumenten in handen om ze veilig en jeugdvriendelijk te
maken. Maar er is nog zeer veel werk aan, bleek uit het tweejaarlijkse rapport van Agentschap Wegen en Verkeer16.
Het onderhoud van gewestwegen moet dus beter en meer in functie staan van verkeersveiligheid. Het AWV
moet nauwgezetter zijn eigen vademecum (technisch handboek) volgen.
Schakel een versnelling hoger om gewestwegen veiliger te maken. (Verkort de procedures, durf keuzes te maken
enz.). Zet verder in op een constructieve samenwerking tussen de Vlaamse overheid en lokale overheden en
vervoersregio’s. Geef een kans aan samenwerkingsverbanden waar lokale daadkracht met gewestelijke expertise en
fondsen ondersteund wordt. De 300 miljoen jaarlijkse investeringen voor fietsinfrastructuur die vooropgesteld zijn, lijken
ons dus een absoluut minimum. Hoe sneller er overal veilige fietspaden liggen, hoe gemakkelijker de Vlaming met een
gerust hart de fiets zal nemen.
Hanteer de fietsmaat en het Vademecum Fietsvoorzieningen (Ontwerprichtlijnen)17 zodat fietsers voldoende plaats
hebben en waar mogelijk met twee naast elkaar kunnen rijden. Fix the Mix: zorg minimaal voor een afgescheiden én
verhoogd fietspad bij banen waar automobilisten 70 km/h mogen rijden – dat zijn dus alle gewestwegen – en een
verhoogd fietspad langs straten waar automobilisten 50 km/h rijden. Of concreet: herschilder de ‘moordstrookjes’
niet, maar investeer het geld in gescheiden fietspaden. Geef daarom bij de aanpak van gevaarlijke punten voorrang
aan routes waarlangs veel kinderen en jongeren zich zelfstandig verplaatsen. Op banen waar automobilisten 30 km/h
rijden en waar het vrij kalm is, kunnen fietsers en gemotoriseerde voertuigen gemengd worden.
Vaak is het efficiënter om fietspaden te onderhouden en verbeteren dan ze (her)aan te leggen. Vermijd putten in
fietspaden, onduidelijke wegmarkering, een oneffen wegdek etc. Een helm kan de impact van een ongeval beperken,
maar alleen een veilige fietsinfrastructuur beperkt het risico op ongevallen. Maak een helm dus niet verplicht, dat
verhoogt de drempel voor jongeren om de fiets te nemen. Investeer vooral in een veilige fietsinfrastructuur.

_________________
16

https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/2020-08%20Rapport%20meetjaar%202019.pdf

17

https://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php#gsc.tab=0
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Hou er rekening mee dat sinds 2007 ook andere ‘voortbewegingstoestellen’ (steps, skateboards, rolstoelen etc.) zich
verplicht bewegen op het fietspad. Waar die veel gebruikt worden, vraagt dat extra fietspadcapaciteit.
Durf voorrang te geven aan de fiets: twee derde van de bevraagde jongeren vindt dat parkeerplaatsen mogen wijken
voor meer fietspaden of fietsenstallingen. Met slimme verkeerslichten in functie van fietsstromen, geef je fietsers
voorrang op het gemotoriseerde vervoer.
Ongeveer de helft van de jongeren uit onze bevraging neemt de fiets niet als er geen veilige stalplaats is bij de
bestemming en of het dichtstbijzijnde station. Fietsenstallingen bij treinstations én busstations zijn een must.
Voldoende plaats (fietsmaat) en verlichting zijn prioriteiten. Utrecht kan tot voorbeeld dienen. Zij bouwden de grootste
fietsstalling ter wereld18 – inclusief voldoende camera’s, een vrijeplaatsen-checksysteem, inchecken met vervoerkaart,
minstens eerste 24 uur gratis etc. Overweeg extra dienstverlening in fietsenstallingen zoals een fietspomp, een
automaat met lichtjes en reparatiesets. Voorzie ook voldoende fietsenstallingen bij de mobipunten.

Promoot het fietsen door extra investeringen in de kijker te zetten, te sensibiliseren en lokale initiatieven te
versterken. Zorg ook voor extra aanmoediging van visieontwikkeling en planning rond kindvriendelijke
mobiliteit en verbindingsweefsels in alle steden en gemeenten. Organiseer bijvoorbeeld fietslessen.
Werk op Vlaams niveau een campagne uit met verschillende overheidsdiensten (Verkeer, Sport, Gezondheid,
Onderwijs …) om de fiets te promoten en in te zetten als alternatief voor korte verplaatsingen met de wagen.

Neem ook lokaal initiatief om het fietsen bij kinderen en jongeren te promoten. Laat je daarbij inspireren door
goede voorbeelden uit het buitenland zoals het Bella Mossa-project in Bologna.
Organiseer meerdere keren per jaar een autoloze zondag.

Organiseer fietslessen op school of op maat van nieuwkomers.
Jong geleerd is oud gedaan. Moedig de scholen in jouw gemeente aan, of verplicht ze, om fietseducatie op te nemen
in hun opdracht. Ga met de leerlingen de baan op en laat hen de gevaarlijke punten onder begeleiding zelf inoefenen.
Zorg ook dat nieuwkomers kunnen leren fietsen. Op vele plaatsen in Vlaanderen organiseren sportdiensten,
integratiediensten of lokale organisaties, vaak in partnerschap, fietslessen voor volwassenen.
De meeste lessen zijn er voor de beginnende fietser, maar soms ligt de focus op oefenen op straat. Het doel is dat
iedereen zich aan het einde van het traject zelfstandig met de fiets kan verplaatsen: naar de winkel, het werk of de
school.
Organiseer of faciliteer een fietsbieb in je gemeente.
Kinderen groeien snel, ook uit hun fietsen, daarom kan het handig zijn om niet te kiezen voor een eigen fiets, maar
om een abonnement te nemen bij de fietsbieb. De gemeente kan zo de drempel om te fietsen verlagen en door het
tijdelijke gebruik in plaats van het bezit, is het ook een duurzamer alternatief.

_________________
18

https://www.sport.be/cycling/nl/nieuws/article.html?Article_ID=867231
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Promoot en beloon het fietsen.
Fietsen is plezant! Maar het is maatschappelijk ook zo interessant dat een extra beloning op z’n plaats is. We zagen al
promotie vanuit Vlaanderen voor de 7 km-club. Dat clubje omarmt iedereen die dagelijks ongeveer 7 kilometer fietst
naar het werk. We verwachten nog meer inspanning om het fietsen vanuit verschillende beleidsdomeinen verder te
promoten en vooral de verschillende voordelen duidelijker onder de aandacht te brengen. Dat kan zelfs door de fietser
extra te belonen. Dat gebeurde in Italië met het Bella Mossa-initiatief19. Een project in Bologna, waarbij de inwoners
werden aangemoedigd om zo veel mogelijk te kiezen voor duurzame verplaatsingen te voet of met de fiets. Via een
app kregen ze punten die ze konden inruilen bij lokale handelaars voor een gratis drankje, cinematicket, aankoop in
een kledingzaak etc. Door het gebruik van externe incentives en een duidelijk spelelement kiezen mensen voor
duurzame opties en ervaren ze ook de andere voordelen van hun keuze.

Organiseer meerdere keren per jaar een autoloze zondag.
Zoals we recent zagen in Brussel, Antwerpen en andere steden geeft een autoloze zondag meer ruimte aan kinderen
en jongeren om op straat te fietsen, te steppen of te skaten ‘voor de fun’, zonder dat er een verplaatsingsbehoefte is.
Het is de ideale gelegenheid om te leren fietsen, weg van de drukte van het autoverkeer. Geef kinderen en jongeren de
ruimte om zich uit te leven op straat met hun fiets of hun skateboard. Bespreek dat op lokaal niveau met kinderen en
jongeren: één keer per jaar de auto’s weren van de straat is een minimum, maar waarom geven we niet elke maand
één zondag de stad aan haar jongste inwoners?

Eén op de vier jongeren neemt de bus voor dagelijkse verplaatsingen. Toch blijken jongeren grote hinder te ervaren bij
het openbaar vervoer en in het bijzonder bij het busvervoer. In onze onlinebevraging zegt iets meer dan de helft van de
bevraagde jongeren niet te kunnen rekenen op het openbaar vervoer. Nochtans raken zeven op de tien vlot tot bij een
nabijgelegen trein-, tram- of busstation. Bovendien is er regelmatig een probleem van capaciteit op piekmomenten en
wordt er frequent verwezen naar de overvolle bussen. Daarnaast zijn vooral de dienstverlening en de aansluitingen een
moeilijkheid; bustijden die niet aangepast zijn aan schooltijden of bussen die maar één keer per uur rijden. Dat zorgt
voor heel wat frustratie bij kinderen en jongeren en schaadt hun vertrouwen in het openbaar vervoer.

Er is behoefte aan een grondige monitoring van de uitvoering van het decreet
basisbereikbaarheid en de impact op kinderen en jongeren daarvan. Voer een JoKER in.

Met de organisatie van de vervoerregio’s worden momenteel de lokale mobiliteitsplannen op de achtergrond geschoven.
Dat zorgt er ook voor dat participatie van burgers, en zeker van kinderen en jongeren in die plannen, nog moeilijker te
organiseren valt. We hebben bijvoorbeeld maar weet van twee vragen om inspraak van kinderen en jongeren, op vijftien
vervoerregio’s. We zijn ook bezorgd dat kinderen en jongeren in kwetsbare situaties of die in meer afgelegen gebieden
wonen in de toekomst onvoldoende zullen kunnen genieten van de principes van basisbereikbaarheid. Dat werkt
werkloosheid en sociaal isolement in de hand20. Ook zij hebben recht op inspraak bij de opmaak van een vervoerplan
dat inzet op verschillende betaalbare vervoersmodi, waaronder voldoende stipt en goed presterend openbaar vervoer.
De Vlaamse regering heeft hier een grote verantwoordelijkheid, kan een voorbeeldfunctie opnemen en het effect op
kinderen en jongeren (JoKER) monitoren bij het uitvoeren van vervoerregioplannen. Het decreet basisbereikbaarheid

_________________
19

https://www.betterpoints.ltd/blog/20000-people-incentivised-to-travel-more-sustainably-in-bologna/

20

https://assets.klj.be/attachment/Wat%20staat%20er%20in%20het%20Plattelandsonderzoek%202015.pdf, Plattelandsonderzoek van KLJ, p. 33-34
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en de vervoerregiowerkingen raken de belangen van personen jonger dan 25 jaar, en daarom geldt hier trouwens dat
een kind- en jongereneffectrapport (JoKER) verplicht is.

Zorg voor stipt, betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer. Investeer grondig in hygiëne,
betere doorstroming en kwaliteitsvolle dienstverlening.

Jongeren zien het openbaar vervoer niet als de efficiëntste verplaatsing. Er zijn heel vaak vertragingen en soms laat
het openbaar vervoer hen zelfs helemaal in de steek. Dat heeft een grote impact op de reistijd en op het algemeen
vertrouwen in het openbaar vervoer. We merken dat ook in de cijfers. In 2018 reed 47 procent van de voertuigen van
De Lijn op tijd (op tijd = aankomen tussen -2 en +5 minuten t.o.v. de geplande aankomsttijd). Maar 4 op de 10 van alle
reizigers zijn positief over stiptheid.21
In het creëren van een modal shift naar een duurzamere mobiliteit is de kwaliteit van ons openbaar vervoer uitermate
belangrijk. Toch kaarten jongeren tijdens gesprekken aan dat de onvoorspelbaarheid, onregelmatigheid en gebrek
aan stiptheid voor de nodige stress kan zorgen. Zeker wanneer het gaat over verplaatsingen tijdens school- of
werkverkeer. Ook de coronacrisis laat diepe wonden na en speelt niet in het voordeel van het openbaar vervoer. Zo
blijkt uit recente cijfers van De Lijn dat een derde van de bevraagde groep minder het openbaar vervoer zou gebruiken
en 6 procent zelfs nooit meer het openbaar vervoer wil gebruiken. Het imago van het openbaar vervoer moet dringend
beter, want de keuze voor het openbaar vervoer staat onder druk.22
Om het openbaar vervoer een volwaardige plek te blijven geven in de dagelijkse mobiliteit van jongeren zien we heel
wat uitdagingen om aan te pakken:
- Zorg voor een betere doorstroming van bussen en trams door waar mogelijk aparte wegbeddingen te
voorzien. Investeer in flexibel aangepast vervoer (bijv. extra bussen op spitsuren). Verbeter zo de stiptheid.

- Investeer in hygiëne en comfort voor de reizigers. Jongeren klagen over onaangename geuren en te volle
bussen. Proper openbaar vervoer is altijd cruciaal voor het comfort van de reizigers, maar staat nu nog meer
centraal. Zorg, zeker zolang het coronavirus rondgaat, voor extra onderhoud en hygiënische maatregelen.
Vermijd propvolle bussen door de capaciteit op piekmomenten en belangrijke knooppunten te verhogen.

- Stem het aanbod af op de vraag en leg extra vervoer in waar nodig. Een verbetering van het aanbod, de
frequentie, de capaciteit en de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer, afgestemd op piekmomenten en
piekverbindingen voor kinderen, jongeren en jeugdwerkorganisaties is nodig:
− woon-schoolverkeer;
− studentenverkeer;
− verkeer naar en van jeugdige vrijetijdsplekken;
− recreatief verkeer tijdens (weekend)avonden en nachten;
− mobiliteit van jeugdverenigingen en andere jeugdige groepen naar recreatiedomeinen, kampplaatsen en
andere vrijetijdsplekken tijdens het weekend en in de vakanties.

- Faciliteer overstappen tussen verschillende netten. Stem dienstregelingen op elkaar af om vlotte
overstapmogelijkheden te maken.
_________________
21
22

https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-mobiliteit-en-openbare-werken
Artikel in De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200515_04961576
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- En werk aan een gemeenschappelijke app, zowel voor routeplanning als voor de aankoop van tickets.
De MoBIB-kaart is een goede eerste stap, maar maak de werking ervan consequent. Zorg dat alle tickets voor
openbaar vervoer op een MoBIB-kaart kunnen worden gezet.

Besteed extra aandacht aan communicatie naar jongeren bij de organisatie van de
mobiliteitscentrale. Betrek daarin experts jongereninformatie om goed in te spelen op de leefwereld van
kinderen en jongeren.

Zorg dat kinderen en jongeren vlot betrouwbare en correcte informatie krijgen in functie van de verplaatsingen met het
openbaar vervoer. Betrek ook jongeren in het formuleren en uitwerken van informatienoden. Laat je daarin adviseren
door experts jongereninformatie van WAT WAT23.
De nood aan de juiste info op maat van jongeren is zeker relevant als we de plannen lezen in de beleidsnota van
minister Peeters, waar sprake is van een mobiliteitscentrale als belangrijk onderdeel van de vervoerregiowerking. Die
zou als trechter voor alle vragen moeten dienen en op een klantgerichte manier moeten inspelen op verplaatsingen
van de Vlaamse bevolking. We geloven in dat idee als aan volgende voorwaarden voldaan is:
Maak van deze mobiliteitscentrale een ijzersterke organisatie, met voldoende capaciteit, zodat reizigers vlot
geholpen kunnen worden.
En zorg voor extra online toegankelijkheid voor kinderen en jongeren opdat ook zij vlot alle informatie
kunnen vinden.

Hou combimobiliteit van deur tot deur betaalbaar voor kinderen en jongeren.

Voorlopig vormen de tarieven van het openbaar vervoer niet echt een grote drempel voor jongeren. Behoud deze
prijzen. Waarborg wel de prijs-kwaliteitsverhouding, jongeren vinden dat ze veel betalen voor wat ze in de plaats
krijgen (cf. adviespunt: zorg voor betrouwbaar openbaar vervoer). Ook wanneer lokale private spelers een rol opnemen
in de vervoerregio’s moeten de prijzen toegankelijk blijven. Zeker nu beslist werd dat elke vervoerregio zelf instaat voor
de tarieven van het vervoer op maat in haar regio en dat de Vlaamse overheid niet op de maxima zal toezien! We hopen
dat de openstelling van de mobiliteitsmarkt voor privé-initiatief zorgt voor meer innovatie, een betere prijszetting en een
doelgroepspecifieker communicatie- en prijzenbeleid. Het is aan de overheid om deze evolutie goed te bewaken.
Want het zijn juist het aanbod en de kostprijs van die eerste of laatste kilometers die bepalend zijn of kinderen en
jongeren zullen kunnen genieten van basisbereikbaarheid of niet. Combimobiliteit moet net beloond worden. Het
kan niet de bedoeling zijn dat de prijzen van bus, trein en fiets gewoon cumulatief worden opgeteld. Zo bestaat het
gevaar dat jongeren vlot 10 euro betalen voor een traject A naar B.
Vraag ons dus om advies bij het bepalen van prijzen voor openbaar vervoer die impact hebben op kinderen en jongeren.

_________________
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WAT WAT is het jongereninformatieplatform dat antwoorden geeft op alle vragen van kinderen en jongeren. Meer info op watwat.be.
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Abonnementen
Maak openbaar vervoer van en naar school in het secundair onderwijs goedkoper. Naar school gaan kost steeds meer
geld. We maakten daarover al aanbevelingen in ons Advies Kansen op School van 201924. En de toename van de
schoolkosten ligt voor een groot deel aan de spectaculair gestegen vervoerskosten. Het recentste OVG-onderzoek van
Mobiel Vlaanderen25 toont aan dat 24,25% van de verplaatsingen naar en van school met het openbaar vervoer gebeurt:
trein, tram, bus en metro. Maar de laatste jaren zien we de kosten van het openbaar vervoer langzaam maar continu
stijgen. Een Buzzy Pazz kost nu bijvoorbeeld 30 euro meer dan in 2013.

De toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor kinderen en jongeren met een beperking moet beter.

Zorg dat mensen met een motorische en/of visuele beperking vlot de haltes en perrons kunnen bereiken en het
openbaar vervoer kunnen nemen. Elke persoon heeft het recht om zich veilig en toegankelijk te kunnen verplaatsen,
daarom moet dat in de beheersovereenkomst van de NMBS staan. Informeer ook efficiënt over de toegankelijkheid van
haltes en van trein, tram en bus.
Breid de digitale dienstverlening van de belbus uit. De voorwaarden voor de onlinereservering van een belbusrit
beperken de toegankelijkheid enorm. Jonge mensen willen flexibel kunnen plannen, ook als ze een beperking hebben.
De reservatieplicht is op zich al een drempel. Het feit dat het via de telefoon moet voor nieuwe trajecten is niet meer
van deze tijd. Verbeter de digitale dienstverlening.
Organiseer een Minder Mobielen Centrale in je gemeente. Vrijwilligers kunnen de gaten invullen die het algemene
openbaar vervoer laat. Zorg ook hier voor een goede organisatie die digitaal toegankelijk is.
Voorkom lange busritten voor kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs. Werk een goede
dienstverlening uit die zorgt voor een kwaliteitsvolle rit naar en van school op basis van het onderzoek van de drie
proefprojecten die momenteel lopen. Vraag om versneld werk te maken van de conclusies en de implementatie van de
aanbevelingen in het beleid over heel Vlaanderen. De huidige afrondingsdatum van juni 2022 duurt nog veel te lang.

Zorg voor een volledige elektrificatie van het spoornet en bij voorkeur op hernieuwbare energie.

Om jongeren te kunnen garanderen dat met de trein reizen echt een duurzame keuze is, vragen we dat alle treinen in
België op elektriciteit rijden. België scoort hier al erg goed in vergelijking met andere EU-lidstaten: zo staat België op de

_________________
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derde plaats met 86 procent elektrificatie van het treinnetwerk.26 Nieuwe elektrificatieprojecten27 zullen dat percentage
binnenkort nog doen stijgen.
Het is nog beter om al deze treinen op hernieuwbare energie te laten rijden. Zo zijn er opportuniteiten om gebruik te
maken van de treininfrastructuur om op een hernieuwbare manier energie op te wekken. Een goed voorbeeld daarvan
is de ‘zonnetunnel’ tussen Antwerpen-Centraal en Noorderkempen.28

_________________
CER, ‘Rail’s contribution to the European Climate Pact’, 29 mei 2020, p. 2,
http://cer.be/sites/default/files/publication/200529_CER_PositionPaper_ClimatePact.pdf.
26

I. SUFFELEERS, ‘Infrabel start werven in Limburg weer op, maar elektrificatie Mol-Hamont zal niet op tijd klaar geraken’, VRT NWS 15 mei 2020,
www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/15/infrabel-start-werven-in-limburg-weer-op-maar-elektrificatie-mo.
27
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M. NIEUWENHUIZEN, ’Tunnel voorziet trein van stroom’, Kennislink 8 juni 2011, www.nemokennislink.nl/publicaties/tunnel-voorziet-trein-van-stroom.
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Tot 24 jaar combineren jongeren heel wat soorten mobiliteit om op hun bestemming te raken. Zo nemen ze de fiets,
nadien het openbaar vervoer en ook wandelen doen ze gemakkelijk naar hun finale bestemming. Toch blijkt uit een
onderzoek van de VAB dat zodra ze 25 jaar zijn, jongeren massaal overstappen op een (salaris)wagen en zich bijgevolg
ook
veel
meer
daarmee
verplaatsen.
Om een toekomst vol duurzame mobiliteit te garanderen vinden we het belangrijk om privébezit van wagens te ontraden
door sterk te investeren in aantrekkelijke opties rond diverse soorten deelmobiliteit en een solide
combimobiliteit. Om goed te concurreren met de privéwagen, zal het belangrijk zijn om in te zetten op milieubewuste
en ecologische drijfveren, maar ook op prijs, aanbod en gebruiksgemak. De investering in duidelijke mobiliteitshubs,
waar heel wat soorten duurzame mobiliteit samenkomen, lijkt jongeren wel aan te trekken. Toch geeft 40 procent aan
dat ze te weinig deelopties beschikbaar hebben in hun buurt. Uit eigen bevraging blijkt ook dat maar één op de vier
weet heeft van een mobipunt in zijn of haar buurt. Meer dan de helft geeft aan graag een mobipunt in de buurt te hebben.

Betrek, informeer en sensibiliseer kinderen en jongeren over de plaatsing, werking en de ligging van
mobipunten. Zorg voor aangename plekken die voorbij het functionele doel gaan van een mobipunt en zet
toffe cocreatie op om mobipunten echt leven in de blazen.

Uit de gesprekken met en de bevraging van jongeren blijken mobipunten nog onbekend bij kinderen en jongeren. Toch
geloven we ook als Vlaamse Jeugdraad in dit initiatief als een duurzaam model dat kan bijdragen aan de modal shift
naar meer combimobiliteit en deelmobiliteit. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren betrokken worden bij de
beslissing over de locatie, het aanbod en de inrichting van lokale mobipunten. Door een jeugdgerichte visie te
hanteren hopen we dat mobipunten niet alleen functionele plekken worden die voornamelijk inspelen op noden
gekoppeld aan woon-werk- of woon-schoolverkeer, maar dat ze ook inzetten op de mobiliteitsbeleving van kinderen en
jongeren en leiden tot een sterkere autonome mobiliteit.
Op zoek naar inspiratie? Lees dan even wat meer over ons Youth Explorer-project29, waar frisse ideeën van twintig
Vlaamse en twintig Noorse jongeren bijeen werden gebracht rond o.a. duurzame mobiliteit.

Werk de knelpunten rond multimodaliteit weg en vertrek daarbij zo veel mogelijk vanuit de noden van kinderen
en jongeren. Maak alle deelopties gratis inwisselbaar tussen verschillende mobipunten.

Mobipunten zijn noodzakelijk wanneer het gaat over het combineren van verschillende modi om tot je bestemming te
komen. Het is daarom erg belangrijk dat verschillende mobipunten goed met elkaar verbonden zijn en deel uitmaken
van een netwerk. Het aanbod van deelfietsen en/of deelsteps is een belangrijk onderdeel waar jongeren potentieel
grote gebruikers van zijn. Toch zijn er heel wat drempels weg te werken. Met de werkgroep ondervonden we dat het
inwisselen van een Blue-bike tussen twee mobipunten 20 euro extra kost per fiets. Daarnaast merkten we dat de
digitale kiosk, die het mobipunt moet onderscheiden van een klassieke fietsenstalling niet of ondermaats functioneert.
_________________
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https://vlaamsejeugdraad.be/nl/youth-explorer
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Een sterke investering in een betere gebruikerservaring zal absoluut noodzakelijk zijn om jongeren te overtuigen
actief gebruik te maken van de opties in het mobipunt.

Maak werk van één gratis en gebruiksvriendelijke applicatie om gebruikers toegang te geven
tot verschillende vervoersmodi en zorg dat kinderen en jongeren met enkele klikken hun route kunnen
plannen en betalen. Bekijk ook de mogelijkheden om tarieven te koppelen aan datadeling bij de gebruiker.

Een mobipunt is bij uitstek niet alleen een fysieke plek, maar moet ook digitaal een sterk verhaal kunnen brengen.
Jongeren benoemen sterk de nood aan een duidelijk geïntegreerd systeem dat vlot toegang geeft tot alle mogelijke
vervoersmodi en waar ze reservering en betaling met enkele klikken kunnen regelen. Hoe vlotter deze ervaring, hoe
succesvoller het gebruik van mobipunten. We merken alvast dat heel wat privéspelers (Uber, Lime …) domineren op
dat vlak.
Wees als overheid transparant over het gebruik van data en respecteer de GDPR-wetgeving. Denk ook na over hoe
gebruikersdata kunnen worden ingezet in functie van verder onderzoek rond vervoersnoden bij jongeren. Durf daar als
overheid rond te experimenteren door bijvoorbeeld deelname aan anonieme data-analyse te koppelen aan voordeligere
tarieven. Of omgekeerd ook de optie aan te bieden om locatiegegevens niet te delen.

Zorg voor een sterke jeugdgerichte visie op mobiliteit via mobipunten. Kijk streng toe op de
kwaliteitseisen en criteria van mobipunten en laat ze doorwerken in regionaal en lokaal mobiliteitsbeleid; zorg
dat mobipunten in heel Vlaanderen uniform, herkenbaar en gebruiksvriendelijk zijn.

De aanleg van mobipunten wordt in het artikel 42 van het decreet basisbereikbaarheid toegewezen aan de
wegbeheerder. Die kan verschillen (gemeente, AWV, De Lijn, Lantis …). Het is daarom van belang dat bij hen, naast
de algemene beleidsvisie op mobipunten, een jeugdgerichte visie op mobiliteit verspreid wordt en doorwerkt in het
regionale en lokale mobiliteitsbeleid.
Zorg dat de vervoerregioraden er ook in landelijke en meer afgelegen gebieden op toezien dat buurtmobipunten op
maat van de plaatselijke noden worden georganiseerd door de gemeente en dat ze bijdragen tot de autonome
verplaatsingen van kinderen en jongeren.

Advies 2008 : Duurzame mobiliteit • 7 oktober 2020 • pagina 18 > 28

Het huidige mobiliteitsbeleid focust heel sterk op schoolverkeer en woon-werkverkeer. Een groot deel van de
verplaatsingen van jongeren valt daar echter buiten. De hele vrijetijdsmobiliteit krijgt te weinig aandacht. Jongeren
verplaatsen zich ook graag ’s nachts, maar dat gebeurt nog te vaak met de wagen, met de daaraan verbonden risico’s
en beperkingen. Het zijn de lokale besturen en vervoerregioraden die het nachtaanbod kunnen organiseren. Zorg dus
voor alternatieven:
•
•
•
•
•
•

Monitor de vervoersnoden van jongeren, ook met betrekking tot nachtvervoer.
Breid op basis van data het aanbod van avondvervoer uit, op de plaatsen waar en de momenten waarop
dat nodig is.
Garandeer het nachtvervoer bij grotere evenementen, ook in de nieuwe vervoerregioplannen.
Werk experimenten met ander soorten vervoer uit vanuit de noden van jongeren en focus daarbij niet
alleen op openbaar vervoer.
Stimuleer het gebruik van taxicheques, zodat in verschillende gemeenten in Vlaanderen, jongeren voor 5 of
10 euro kunnen gebruikmaken van de taxi30.
Investeer in veilige fietsverbindingen en goed verlichte fietspaden.

Daarnaast is het aan de federale regering om in haar beheersovereenkomst met de NMBS de opdracht te geven om
ook ’s avonds laat en zelfs ’s nachts treinen in te zetten. Jongeren gaan namelijk naar concerten en feestjes die op een
laat uur eindigen. Iedere jongere kent wel het dilemma: vroeger naar huis vertrekken om een trein te halen of doorgaan
tot de eerste trein in de ochtend. Wie geluk heeft, kan een slaapplaats bemachtigen of wordt thuis afgezet met de
wagen. Dat kan beter én duurzamer. Tot middernacht een connectie naar alle stations zou voor heel wat jongeren,
bijvoorbeeld voor pendelstudenten die ook willen genieten van het studentenleven, een geruststelling zijn. Voor
jongeren die graag uitgaan in het weekend, kunnen treinen tussen grootsteden ’s nachts een oplossing zijn. Dan
raken ze na het uitgaan op z’n minst een eind verder op een duurzame, veilige en betaalbare manier.

_________________
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https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170922_03088050
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Tijdens de klimaatmarsen de voorbije twee jaar werd jongeren verweten hypocriet te zijn omdat ze met het vliegtuig op
reis gaan. Sinds de protesten hebben echter heel wat jongeren besloten niet langer het vliegtuig te nemen en zich
binnen Europa met de trein te verplaatsen. Toch hebben lang nog niet alle jongeren de ‘shift’ van vliegtuig naar trein
gemaakt en daar hebben ze heel wat goede redenen voor: met de trein reizen is veel duurder, het treinaanbod is te
beperkt of te ingewikkeld, er is een risico op gemiste connecties en het is niet gemakkelijk om alle informatie op één
plaats te vinden. Een grote groep jongeren geeft aan wel bereid te zijn om een lange treinreis te maken en te
kiezen voor duurzame alternatieven in plaats van vliegen. Klimaatbeleid voer je niet door naar de consument te
wijzen, maar door als overheid sturende maatregelen te nemen die duurzame keuzes aanmoedigen en
vergemakkelijken: dat is wat we vragen aan beleidsmakers op het vlak van internationale mobiliteit.
Het is absurd dat het Europese nachttreinnetwerk uitgebreider was toen onze ouders jong waren dan vandaag
de dag. Dankzij initiatieven zoals Back on Track Belgium zitten nachttreinen in de lift, maar het mag niet bij een
nichepubliek blijven: er is een modal shift nodig van de luchtvaart naar het spoor. Dat is een duidelijke doelstelling die
naar voren komt in de Europese Green Deal en in de (toekomstige) Sustainable and Smart Mobility Strategy.
Internationaal reizen vraagt intense Europese samenwerking, maar België kan nu al heel wat doen om internationaal
reizen met de trein aangenaam te maken.
Wij zijn zeer tevreden over de parlementaire resolutie over ondersteuning van het internationale spoorwegvervoer van
reizigers op Europees niveau31 waarbij een aantal van onze adviespunten aansluiting vinden. Wij verwelkomen ook de
belofte van de ministers van Mobiliteit van 25 Europese landen, waaronder België, om van internationaal treintransport
een aantrekkelijk alternatief te maken.32 Nu is het tijd om die aanbevelingen en beloftes snel uit te voeren zodat
alle jongeren binnenkort zonder zorgen met de trein het hele Europese continent kunnen verkennen en de
‘vliegschaamte’ achter zich kunnen laten.

Zorg ervoor dat de kostprijs van een internationale treinreis kan concurreren met de
kostprijs van een vliegticket, zodat jongeren een betaalbare en tegelijk duurzame keuze kunnen maken.

Wanneer jongeren op reis gaan, is de kostprijs van het transportmiddel vaak een doorslaggevende factor. Wie nu voor
middellange en lange afstanden de trein als duurzame optie boven het vliegtuig verkiest, geeft heel wat meer geld uit.
Een aantal jongeren zou een duurzamere transportkeuze wel overwegen, maar kan zich dat financieel gewoon niet
veroorloven.
Een goed voorbeeld daarentegen zijn de treintickets naar een aantal steden in onze buurlanden die wel betaalbaar en
concurrentieel zijn: de treinverbindingen van Brussel naar Londen, Parijs en Frankfurt.

Maak vliegtickets duurder door belastingen te heffen.

_________________
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Resolutie 18 juni 2020 over ondersteuning van internationaal spoorwegvervoer van reizigers op Europees niveau, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 550196/8.
S. MORGAN, ’24 countries sign pledge to boost international rail routes’, EURACTIV 5 juni 2020, www.euractiv.com/section/railways/news/24countries-sign-pledge-to-boost-international-rail-routes/
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De luchtvaartsector heeft een uitzonderingspositie op het vlak van belastingen: ze betaalt er namelijk geen. Dat oude
principe past niet meer in een fiscaal beleid waarbij de vervuiler betaalt. Vliegtuigen vliegen op kerosine, maar moeten
daar, in tegenstelling tot wie brandstof tankt voor zijn wagen, geen belasting op betalen. Een eerste manier om
vliegtuigen eerlijk te laten bijdragen aan de samenleving, is een kerosinebelasting. Die belasting moet bovendien
evenredig zijn aan de externe kosten (klimaatverandering, luchtvervuiling, geluidsoverlast) die de maatschappij draagt,
van de uitstoot van fossiele brandstoffen door de luchtvaartsector.
Daarnaast vragen we de invoering van btw op vliegtickets. Aangezien op alle producten en diensten btw wordt
betaald, bijvoorbeeld op treintickets, is het logisch dat ook vliegtickets belastinginkomsten met zich meebrengen.
Bovendien is het de bedoeling dat deze btw-heffing een gedragssturende werking heeft, door het goedkopere
vliegticket op eenzelfde prijsniveau te brengen als een treinticket, of het zelfs duurder te maken. Een vast bedrag per
vliegticket werkt het best. Zo hanteert Oostenrijk een uniforme belasting van 12 euro op elk vliegticket en een extra
belasting van 30 euro voor vluchten tot 350 kilometer. Dat weerspiegelt een goede gedragssturing: wanneer er een vlot
en betaalbaar alternatief is, is er ruimte voor een zwaardere belasting. Zo vermijden we dat internationaal reizen
onbetaalbaar wordt voor mensen en jongeren met minder financiële middelen.
Aangezien op reis gaan met het vliegtuig een internationale aangelegenheid is, is het logisch om die belastingen op
Europees niveau in te voeren. Toch vragen wij om als Belgische regering geen afwachtende houding aan te nemen
en zelf al een initiatief te nemen op nationaal niveau. Wij vragen daarnaast dat België binnen de Raad van de
Europese Unie een voortrekkersrol speelt wanneer de Europese Commissie haar (verwachte) initiatief tot het invoeren
van Europese belastingen in de luchtvaartsector voorstelt.

Maak internationaal reizen met de trein goedkoper door de treinpadvergoedingen te
verlagen.

Om jongeren voor de trein te doen kiezen wanneer ze op reis gaan, is het noodzakelijk dat treinreizen goedkoper
worden. Een dure kostprijs halen jongeren aan als grootste drempel om de trein te nemen.
Een oplossing om de kosten bij de operatoren van internationale treinverbindingen te verminderen, is het verlagen van
treinpadvergoedingen. Minister Bellot gaf al een signaal in die richting.33 Wij vragen dan ook om daar snel werk van
te maken.

Zorg dat elk vliegticket van of naar Brussels Airport een treinticket bevat inclusief de
Diabolotoeslag.

Wie vandaag de dag het vliegtuig neemt, maar met de trein naar de luchthaven wil gaan, wordt niet beloond: je moet
een Diabolotoeslag betalen boven op de prijs van je treinticket. Die omslachtige en dure toeslag ontmoedigt jongeren
om naar de luchthaven te sporen, terwijl we files en privévervoer van en naar de luchthaven juist moeten vermijden.
Om jongeren te stimuleren om wel gebruik te maken van de trein van en naar de luchthaven, vragen we daarom dat
elk vliegticket van of naar Brussels Airport standaard een treinticket bevat, zoals het geval is voor heel wat
festivaltickets. Het is aan de vliegmaatschappijen en aan Brussels Airport zelf om die kosten te dragen, die ze in hun
vliegtickets kunnen doorrekenen aan al hun klanten. Een kleine bijdrage van iedereen om zo de treinreizigers te
‘belonen’, in het bijzonder jongeren die zo zelfstandig thuis kunnen raken van hun reis en geen beroep hoeven te doen
op een ouder met een auto.
_________________
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Verbied korteafstandsvluchten die vervangen kunnen worden door een treinreis van minder dan drie uur.

Brussel heeft vandaag al goede en frequente treinverbindingen naar Parijs, Londen, Frankfurt en Amsterdam. Toch
stijgen er vandaag nog altijd vliegtuigen op vanuit Brussel met die steden als bestemming. Die vluchten hebben geen
enkele meerwaarde: ze zijn niet per se goedkoper, je bent vaak even snel of sneller met de trein (als je de reis van deur
tot deur berekent) en bovendien bieden de treinen meer comfort. De eenvoudigste oplossing: verbied
korteafstandsvluchten wanneer ze vervangen kunnen worden door een treinreis tot drie uur. Dat is een
maatregel die de Oostenrijkse regering nam in haar bail-outdeal met Austrian Airlines.
Heel wat mensen die gebruikmaken van deze korte vluchten, hebben een verdere eindbestemming – ze zitten op een
‘overstapvlucht’. Wie toch de afstand tot aan een luchthaven in een buurland wil overbruggen met de trein staat zelf in
voor alle kosten en risico’s. Verplicht daarom vliegtuigmaatschappijen om reizigers hun overstap te laten maken
per trein, indien dat met een treinreis van minder dan drie uur kan. Tijdens die treinreis behouden zij hun rechten als
vliegtuigpassagiers en ondervinden zij geen financieel nadeel. Een vliegtuigmaatschappij die bijvoorbeeld een
vliegticket aanbiedt met een overstap tussen Brussel en Amsterdam staat in voor de kosten van het treinticket,
garandeert een nieuw vliegticket wanneer de passagier de vlucht mist door vertraging of problemen op het spoor, enz.
Het logische gevolg daarvan is een nood aan meer frequente snelle verbindingen tussen Brussel-Zuid, Brussels
Airport en de steden in onze buurlanden (en hun luchthavens). Zorg voor een goede samenwerking tussen alle
stakeholders, zoals ook gevraagd wordt in de parlementaire resolutie voor internationaal spoorvervoer (art. 5 en 7),
zodat dit een positief verhaal wordt op het vlak van duurzaamheid, gemak voor de reiziger en haalbaarheid voor de
vlieg- en treinmaatschappijen.

Blijf het DiscoverEU-programma ondersteunen en uitbreiden zodat op termijn alle jongeren die achttien
worden een Interrail Pass krijgen.

Dankzij het DiscoverEU-programma leren jongeren zelfstandig te reizen, de Europese cultuur te ontdekken en doen ze
een duurzame reiservaring op. Een deel van de jongeren heeft er nog nooit aan gedacht om met de trein op reis te
gaan. Voor hen is deze eerste, gratis internationale treinreis essentieel om ook later de trein te verkiezen als duurzaam
transportmiddel boven het vliegtuig. Wij vragen dan ook een uitbreiding van het programma zodat alle
achttienjarigen zonder competitie en ongeacht financiële middelen deze duurzame reiservaring kunnen
opdoen. Er mogen uiteraard voorwaarden aan deze Interrail Pass verbonden zijn om zo het Europese burgerschapsgevoel en de Europese waarden bij jongeren te bevorderen.

Geef de NMBS in haar beheersovereenkomst de opdracht en financiële middelen ominternationale treinverbindingen te organiseren;
-intensief samen te werken om een Europees treinnetwerk uit te bouwen;
-data uit te wisselen;
-van Brussel-Zuid een hub voor nachttreinen te maken.
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De belangrijkste rol die de federale overheid kan spelen om internationale treinreizen te stimuleren is door middel van
haar beheersovereenkomst met de NMBS. Tot nu toe ontbrak de opdracht om in te zetten op internationale
treinverbindingen, waardoor dat beperkt bleef tot de activiteiten die winstgevend zijn voor de NMBS. Zie internationale
treinreizen ook als openbaar vervoer en als taak voor een openbare dienst.
Wij verwachten dat de NMBS een proactieve rol opneemt in de groei van internationale treinreizen door samen te
werken met andere spoorwegmaatschappijen, data uit te wisselen en hun personeel op te leiden voor internationale
ritten – naar het voorbeeld van Deutsche Bahn en ÖBB. Het is vanzelfsprekend dat de NMBS daarvoor meer financiële
middelen krijgt, zodat haar nationale dienstverlening er niet onder lijdt, in de mate dat de Europese concurrentieregels
dat toestaan.
Brussel(-Zuid) heeft een groot potentieel als nachttreinhub34, met heel wat internationale jongerenorganisaties die
er gevestigd zijn en internationale studenten die er een stage lopen of een studie volgen. Bovendien biedt het de kans
aan jongeren vanuit alle EU-lidstaten om op een duurzame en vlotte manier het hart van de Europese Unie te bereiken.
Wij juichen de huidige samenwerkingen die de NMBS aangaat toe, met de nachttreinen naar Wenen en Malmö 35 als
resultaat, maar om op een korte termijn treinverbindingen over het hele Europese continent te kunnen voorzien,
moet er nog intensiever samengewerkt worden.

Geef als lokale, Vlaamse en federale overheid het goede voorbeeld door een duurzaam reisbeleid uit te
werken en voor afstanden binnen Europa tot 800 kilometer de trein te nemen.

Het is voor jongeren belangrijk om te zien dat andere generaties en hun rolmodellen ook duurzaam reizen. Terwijl heel
wat jongeren tijd, energie en geld (willen) opofferen om duurzaam te reizen, lijken sommige politici helemaal geen
moeite te doen36 en nemen ze zelfs binnen België het vliegtuig37. Dat is zeer ontmoedigend!
Daarom verwachten we dat de overheid, zowel op lokaal, Vlaams als federaal niveau, een beleid uitwerkt rond
duurzaam reizen, zoals bijvoorbeeld heel wat universiteiten er al een hebben38. Het spreekt voor zich dat dit beleid
zowel op ambtenaren als op parlementsleden en ministers van toepassing is. Afstanden tot 800 kilometer met de trein
afleggen is een realistische doelstelling en biedt connecties naar een groot aantal West-Europese steden. Als alternatief
kan er ook een tijdsgebonden beleid worden uitgewerkt met verplichte treinreizen voor trajecten die binnen zes à acht
uur met de trein kunnen worden afgelegd39.

_________________
BACK ON TRACK BELGIUM, ‘Open brief aan de verkozenen in het Belgische federale en het Europese parlement over het herinvesteren in de
internationale nachttrein’, 11 juni 2020, https://01bde552-eda2-42f0-853e69e717821d5d.filesusr.com/ugd/5cc1ec_4c2fc4b7a6b14827ae821a39071dee0e.pdf.
34

35 www.bruzz.be/mobiliteit/nachttrein-tussen-brussel-en-malmo-krijgt-groen-licht-van-zweden-2020-07-23
36 J.

VAN THILLO, ‘Vlaams minister Zuhal Demir gaat ‘planepoolen’ naar Madrid: ‘Een kwinkslag’’, DS 3 december 2019,
www.standaard.be/cnt/dmf20191203_04748671.
37 ‘Lydia

Peeters stuit op onbegrip met vlucht van Brussel naar Antwerpen’, De Tijd 11 juni 2020, www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/lydiapeeters-stuit-op-onbegrip-met-vlucht-van-brussel-naar-antwerpen/10232512.html.
38

Zie www.vub.be/duurzaamheid/carbon-footprint#travel-abc; www.kuleuven.be/duurzaamheid/duurzaam-reisbeleid;
www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/projecten/duurzaamreisbeleid.
Zo hanteert de UGent een lijst van ‘groene steden’ waarnaar nooit gevlogen wordt, aangezien die steden bereikbaar zijn binnen zes uur met de trein
of omdat de vliegreis langer duurt dan de treinreis. Daarnaast is er een lijst met ‘oranje steden’, bereikbaar binnen maximaal acht uur met de trein,
waarnaar bij voorkeur niet gevlogen wordt. Bron: www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/projecten/duurzaamreisbeleid.
39
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Maak overheidssteun voor luchtvaartmaatschappijen afhankelijk van sociale
voorwaarden en CO2-emissiereductiedoelstellingen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs
en de Europese Green Deal.

De Europese Green Deal vereist dat de transportsector zijn emissies met 90 procent vermindert tegen 2050. De
luchtvaartsector vertegenwoordigde in 2017 3,9 procent van de totale EU-broeikasgassen.40 Het onrustwekkende is dat
de luchtvaartemissies in de Europese Unie meer dan verdubbeld zijn sinds 199041 en bij ongewijzigd beleid zullen de
globale emissies verdubbelen tot zelfs verdrievoudigen tegen 205042.
De luchtvaartsector is daarnaast al meermaals negatief in het nieuws gekomen door de slechte werkomstandigheden
van de werknemers die regelmatig leiden tot stakingen.43 Toch zien we de ene na de andere lagekostenvliegtuigmaatschappij stunten met goedkope vliegtickets.44 Door de absurde regels over landingsrechten, stegen zelfs
lege vliegtuigen op tijdens de coronacrisis, totdat de Europese Commissie daar (tijdelijk) een einde aan maakte.45
Vele vliegtuigmaatschappijen werden hard getroffen door de coronacrisis: plots moesten regeringen in de bres springen
met een bail-outdeal om hen te redden van een faillissement. Die overheidssteun was een ideale gelegenheid om
een einde te maken aan het huidige businessmodel van de luchtvaartindustrie dat alleen gericht lijkt te zijn op
groei en winst, zonder op te draaien voor de ecologische schade en sociale drama’s.
Oostenrijk nam daarover een sterke positie in en legde in zijn deal regels vast rond belastingen op vliegtuigtickets, een
verbod op dumpingprijzen en het afschaffen van korteafstandsvluchten.46 Frankrijk stelde soortgelijke voorwaarden.
Helaas vinden we die noodzakelijke garanties onvoldoende terug in het Belgische reddingsplan 47.
Vanuit het perspectief van jongeren is het belangrijk om de verantwoordelijkheid niet alleen bij de consument te leggen,
maar de producenten (in dit geval de vliegtuigmaatschappijen) verantwoordelijk te stellen voor hun enorme
klimaatimpact door middel van sturende en bindende maatregelen.
Wij vragen dan ook dat de Belgische overheid enerzijds voor Brussels Airport, en de Vlaamse overheid anderzijds voor
de Vlaamse regionale luchthavens een strategisch beleid uitwerkt over de luchtvaartsector48 dat vertrekt vanuit
de doelstellingen van de Europese Green Deal en het klimaatakkoord van Parijs. De luchtvaart is een sector bij
uitstek die zware gevolgen zal ondervinden van noodzakelijk en ambitieus klimaatbeleid, maar we moeten ervoor zorgen
dat werknemers daar niet de dupe van zijn. Via het Just Transition Fund kan er geld vrijgemaakt worden om de
werknemers te heroriënteren en om te scholen. Maak snel werk van een langetermijnstrategie zodat de
klimaatmaatregelen met een sociale impact voor de luchtvaartsector geleidelijk, voorzienbaar en gedragen zijn.

_________________
EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, ‘Transport: increasing oil consumption and greenhouse gas emissions hamper EU progress towards
environment and climate objectives’, 29 juli 2020, www.eea.europa.eu/themes/transport/term/increasing-oil-consumption-and-ghg.
40

41 TRANSPORT

& ENVIRONMENT, ‘How European transport can contribute to an EU –55% GHG emissions target in 2030’, maart 2020, p.10-11,
www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_02_TE_EGD_vision_How_EU_transport_can_contribute_minus_55.pdf.
TRANSPORT & ENVIRONMENT, ’Roadmap to decarbonising European aviation’, oktober 2018, p. 7,
www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_10_Aviation_decarbonisation_paper_final.pdf.
42

K. STANDAERT, ‘Na de verkeersleiders, de security: “Ze staken luchthaven kapot”’, HLN 2 april 2019, www.hln.be/de-krant/na-de-verkeersleidersde-security-ze-staken-luchthaven-kapot~aa2776fb/.
43

44

www.msn.com/nl-nl/nieuws/Opmerkelijk/voor-5-euro-vlieg-je-met-ryanair-naar-een-code-oranje-gebied/ar-BB18D7xO

S. MORGAN, ’Coronavirus: EU to suspend ‘ghost flights’ rule for 4 months’, EURACTIV 17 maart 2020,
www.euractiv.com/section/aviation/news/coronavirus-eu-to-suspend-ghost-flights-rule-for-4-months.
45

46

P. GRÜLL, The green compromise in the Austrian Airlines bailout, EURACTIV 10 juni 2020, www.euractiv.com/section/aviation/news/the-greencompromise-in-the-austrian-airines-bailout.
47 Verslag

namens de commissie voor financiën en begroting betreffende Reddingsplan Brussels Airlines, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-1506/1, 4-6.

48 Bijvoorbeeld

in de visienota inzake de toekomstige rol van de Vlaamse regionale luchthavens, die op tafel ligt volgens minister Peeters, zie:
www.lydiapeeters.be/nieuws/vlaams-minister-lydia-peeters-voorziet-25-miljoen-euro-steun-voor-de-regionale-luchthavens.
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Breid de passagiersrechten voor treinreizigers uit, zodat ze op hetzelfde
niveau komen als de huidige passagiersrechten voor vliegreizigers, en zorg dat ze gemakkelijk uitgeoefend
kunnen worden.

De afgelopen jaren is er dankzij de Europese Unie een grote vooruitgang geboekt voor de rechten van passagiers die
het vliegtuig nemen, in geval van vertraging en afschaffing van een vlucht. Helaas bestaan zulke stevige Europese
rechten nog niet voor treinreizigers. Jongeren die de trein willen nemen, mogen niet afgeschrikt worden door vertraagde
en afgeschafte treinen en gemiste connecties.
Door treinreizigers te garanderen dat ze zonder extra kosten op hun eindbestemming zullen raken en door
diegenen die onderweg toch uren verliezen financieel te compenseren, zal het vertrouwen in internationaal met
de trein reizen ongetwijfeld sterk stijgen. Zo zullen treinmaatschappijen er alles aan (moeten) doen om hun klanten
tevreden te stellen en hen indien nodig een plaatsje op de eerstvolgende trein aan te bieden. Maak daar op Europees
niveau werk van en wees er als federale overheid een voortrekker in.

Verplicht treinmaatschappijen om data uit te wisselen en ontwikkel een multimodale app waar
alle informatie te vinden is en waar je één ticket voor een hele reis kunt boeken (one journey-one ticket).

Tegenwoordig kan wie met het vliegtuig op reis wil gaan in een paar kliks ticketprijzen vergelijken, routes opzoeken en
tickets boeken voor de verste bestemmingen op websites zoals Skyscanner. Wie zich daarentegen aan een verre
treinreis waagt, zit vaak uren uit te pluizen welke combinatie van tickets, treinpassen en reservering het voordeligst is
en via welke routes je zonder lange tussenpauzes maar met voldoende overstaptijd je op je bestemming raakt. Zo’n
boekingsproces kan veel efficiënter, zeker in deze digitale wereld. Treintickets boeken moet net zo gemakkelijk zijn
als vliegtickets boeken, en op die manier toegankelijk zijn voor iedereen.
Zorg voor een gecentraliseerde site en app voor internationaal treinverkeer, waar reizigers informatie over
verbindingen, actuele treintijden en CO2-uitstoot kunnen vinden én tickets kunnen kopen. Omio en de Interrailapp zitten op de goede weg, maar vaak ontbreekt er nog een van deze essentiële elementen. Zorg er daarom voor dat
treinmaatschappijen data met elkaar uitwisselen zodat apps er gebruik van kunnen maken. Werk toe naar een volledige
digitalisering van treintickets, zodat een one journey-one ticket-principe kan worden gehanteerd.

Zorg dat het Belgische treinnetwerk efficiënt aansluit op dat van onze buurlanden en andere
EU-lidstaten. Voer Europese richtlijnen snel en goed uit en bevorder Europese samenwerking.

Reizen is per definitie grensoverschrijdend: daarom is Europese samenwerking essentieel. Er gebeurt nu al heel wat
op Europees niveau om een Single European Railway Area tot stand te brengen met geharmoniseerde regelgeving en
technische vereisten. Als het European Railway Agency (ERA) een belangrijkere rol krijgt om bijvoorbeeld toelatingen
te geven om sporen in de EU-lidstaten te gebruiken, dan is er nog veel winst mogelijk – een soortgelijke coördinerende
rol zoals Eurocontrol die heeft voor het luchtruim.
In het kader van het European Year of the Rail 2021 wil de Europese Commissie de Fourth Railway Package
geïmplementeerd zien worden in de lidstaten. Ook België (inclusief de NMBS en Infrabel) mag Europese
harmoniseringprocessen ter bevordering van internationaal treinverkeer niet vertragen en voert beter zo snel en zo
goed mogelijk het Europese beleid en de richtlijnen uit.
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Onderzoek verschillende opties om jeugdwerkvervoer te ondersteunen, schaaf het project
kampvervoer bij, breid het in overleg met TEC uit naar Wallonië.
Zorg ervoor dat de website van De Lijn een betrouwbare bron is voor deze reserveringsprocedure en om een
groepsreis te begroten.
Naar analogie met TEC; maak het kampvervoer gratis voor alle erkende jeugdwerkorganisaties in
Vlaanderen.

Op kamp
We zijn tevreden met de mogelijkheid om met de bus van De Lijn op kamp te gaan. De Vlaamse overheid ondersteunt
dat kampvervoer sinds een paar jaar door versterkingsritten in te leggen, en zorgt zo voor een duurzamere manier om
op kamp te gaan. Helaas bereikt dit initiatief nog te weinig jeugdwerkinitiatieven en blijft het beperkt tot ons gewest. In
Wallonië kunnen erkende jeugdwerkorganisaties gratis gebruikmaken van de TEC-bussen. Ga in gesprek met uw
Waalse collega-minister om kampvervoer gratis te maken in heel België.
De Lijn investeert te weinig in dit project op het vlak van communicatie en dienstverlening (overzichtelijk prijzenbeleid,
beschikbaarheid bussen, informatie het hele jaar door …) en dat is jammer. De Vlaamse overheid moet er strenger op
toezien en duidelijke resultaten vooropstellen die afdwingbaar zijn.
En daarnaast moeten andere ondersteuningsmogelijkheden worden onderzocht om kampvervoer eenvoudiger en
goedkoper te maken: maak werk van een geïntegreerde ticketservice voor De Lijn, NMBS en TEC, ook voor
groepenvervoer.
Onderzoek hoe we de capaciteit van privaat busvervoer kunnen verbeteren via een deelplatform (geen lege bussen
terug), stimuleer lokale besturen om een groepsaankoop te organiseren … Ga daarover in dialoog met de
jeugdwerksector.

Activiteiten
Speelpleinwerkingen en daguitstappen voor jeugdwerkorganisaties kunnen nu niet gebruikmaken van de
kampvervoerondersteuning van de Vlaamse overheid. Daardoor vallen ze terug op het reguliere aanbod van openbaar
vervoer of worden ze verplicht, door o.a. verlaagde capaciteit of dienstverlening in het weekend, om een beroep te doen
op duurder privévervoer.
Het jeugdwerk heeft ook weekend- en avondwerkingen. Breid dus de mogelijkheid om een goedkopere busrit te
reserveren voor het jeugdwerk uit naar het hele jaar, zoals dat mogelijk is voor de trein.
Verlaag de drempel om met de trein op uitstap te gaan met een groep: zorg voor een duidelijke onlineberekeningstool
die de goedkoopste formule geeft bij groepsvervoer. Dat kan variëren naargelang de afstand.
Beloon het reserveren. Met kinderen jonger dan twaalf is voor bepaalde ritten de goedkoopste optie zonder reservatie,
terwijl die reservatie het comfort voor zowel de groep als de andere passagiers kan verhogen. We merken in de praktijk
dat jeugdorganisaties nog heel vaak gebruikmaken van de Youth Multi-pas om in grote groepen te reizen in functie van
kamp of daguitstap. Een goedkopere onlinereservering voor grote groepen verhoogt het reiscomfort en vermindert de
administratieve last voor beide partijen.
Experimenteer in de daluren met fietsvervoer op de trein voor groepen naar de kampregio’s.
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