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De Lijn gebuisd op 30ste verjaardag
Op 1 januari 2021 bestond De Lijn dertig jaar. Iets eerder verscheen een vergelijkende studie of bench-mark over haar prestaties. 
‘Het is een buis. Tegelijk laat dit rapport wel voldoende ruimte en nuance om De Lijn nog een kans te geven’ oordeelde minister 
van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Een verjaardag in mineur dus. Hoe is het zover gekomen?

Primaat van de politiek

Als De Lijn nu gebuisd wordt, is dat in de eerste plaats de verant-
woordelijkheid van politici. Negen Vlaamse ministers op dertig jaar 
van zowat alle politieke kleuren werden bevoegd voor De Lijn.  

Beheersovereenkomsten regelen in theorie de wederzijdse rechten 
en plichten, maar blijven vaag en weinig afdwingbaar. Concrete en 
meetbare doelstellingen werden er niet meer in opgenomen.

Politici vinden over het algemeen dat zij de baas zijn met als slogan 
‘primaat van de politiek’.  De recente inmenging van minister Peeters 
bij de bestelling van elektrische bussen is een van de vele voorbeel-
den. Daardoor is De Lijn zeker geen zelfstandig bedrijf.

Politiek benoemde raad van elf en topkader

De regering benoemt de elf leden van de raad van bestuur met mo-
menteel als voorzitter Marc Descheemaecker (65, N-VA). Er zit geen 
enkele mobiliteitsdeskundige in het bestuur, geen vertegenwoordi-
ger van andere openbaar vervoerbedrijven, noch van de reizigers, 
wel van de personeelsvakbonden en de werkgevers.

Deze elf bestuurders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor 
de algemene werking. Toch nam niemand ontslag na de recente buis 
voor De Lijn, die toch ook een buis voor de raad van bestuur is. Daar-
naast duidt de regering eigen afgevaardigden aan. Ook zij verhin-
derden een buis niet. 

De regering benoemt verder de top van het bedrijf. De Lijn zag drie 
directeurs-generaal passeren: Hugo Van Wesemael, Ingrid Lieten en 
Roger Kesteloot, die per 1 januari 2021 vervroegd met pensioen 
ging. An Schoubs  werkt zich nu in.

Politici beslissen over de centen en veel meer

De regering beslist jaarlijks over de hoogte en aanpassing van de 
tarieven, over de budgetten voor exploitatie en  investeringen. Daar-
mee heeft ze veel te zeggen over  bestellingen, grote werken en 
aanbod. Lokale politici moeien zich graag, Zo verzet burgemeester 
Steve Vandeput (N-VA) in Hasselt zich tegen een tram naar het stati-
on. Andere politici pesten bussen weg uit het stadscentrum en laten 
nieuwe centrumparkings bouwen (Antwerpen, Mechelen, Brugge) 
of weigeren vlotte doorstroming voor tram of bus op lokale wegen. 
De recente wet op basisbereikbaarheid installeerde vijftien vervoer-
regioraden – met burgemeesters in de hoofdrol – en zo is de politie-
ke sturing van het aanbod compleet. De Lijn is meer dan ooit aan 
handen en voeten gebonden door politieke beslissingen.

Alles beter met het Vlaams gewest?

Het begon nochtans allemaal hoopvol. De staatshervorming van 
1988 droeg de bevoegdheid over openbaar stads- en streekvervoer 
over van de ‘nationale’ staat naar de drie gewesten. De Lijn startte in 
1991. 

Toch kwam de ontgoocheling snel. Vlaams Minister Johan Sauwens 
(toen nog Volksunie) gaf De Lijn nog minder geld. Men bespaarde en 
het aantal reizigers daalde lichtjes tussen 1990 en 1997 van 217 
naar 215 miljoen.

In tien jaar naar de top

Met de ministers Eddy Baldewijns en Steve Stevaert (beiden sp.a) 
kwam er vanaf 1997 een complete ommezwaai. Een ruime visie en 
een geïntegreerd mobiliteitsbeleid met convenanten dwongen alle 
partners – waaronder de wegenadministratie – om eindelijk met 
elkaar rekening te houden en samen te werken.

Het decreet basismobiliteit uit 2001 gaf elke burger in woongebied 
het recht op frequent openbaar vervoer binnen een redelijke af-
stand. De budgetten, het aanbod en de kwaliteit gingen flink om-
hoog. Met resultaat, want  het aantal reizigers groeide spectaculair 
met 208% van  215 miljoen in 1997 naar 448 miljoen in 2005.

Het marktaandeel van de auto verminderde voor het eerst in vijftig 
jaar. Files werden korter, tot ongenoegen van de auto- en olielobby.

Met minister Kathleen Van Brempt (sp.a) eindigde de  uitvoering van 

Nooit gebruikt Tramvisionscherm Foto Jacques Peeters
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basismobiliteit. Ongeveer 90% van het 
woongebied voldeed aan de normen. Het 
aantal reizigers steeg tussen 2005 en 2010 
verder van 448 miljoen tot een record van 
551 miljoen.

In tien jaar naar de dieperik

Met minister Hilde Crevits (CD&V) begon de 
achteruitgang. De ambitie om het open-
baar vervoer te laten  groeien verdween. Ze 
gaf minder geld, wat leidde tot  bespa-
ringsrondes. Het aantal reizigers liep terug 
tot 530 miljoen in 2015.

Met minister Ben Weyts (N-VA) werd het 
budget nog krapper en het verval nog veel 
groter. In grote delen van Limburg en 
West-Vlaanderen rijdt er na 20u. geen bus 
meer. Zondagdiensten zijn ingekrompen 
tot 1 shift tussen 10u. en 18u. Door de op-
eenvolgende besparingen steeg het exploi-
tatiebudget tussen 2009 en 2021 amper 
van 855 naar 885 miljoen euro.

Bovendien investeerden deze ministers 
veel te weinig  in nieuwe trams en bussen 
en onderhoud van infrastructuur, sporen en 
halten. Daardoor rijden er vandaag in Ant-
werpen nog steeds zestig jaar oude trams 
met een hoge instap, zijn tramsporen en 
-tunnels versleten, veel halten ontoegan-
kelijk en betaalt De Lijn boetes om met 
oude en vuile bussen in een LEZ-zone te 
rijden. 

Van de ambitieuze plannen om  drukke 
buslijnen te vertrammen of tramlijnen te 
verlengen (Brabantnet, Spartacus, Neptu-
nus, Pegasus) is amper iets gerealiseerd. 
Momenteel wordt er nergens aan een uit-
breiding van het tramnet gewerkt. Een 
‘Vlaamse’ trambus sukkelt sinds 2020 
moeizaam rond Brussel, waar er wel nieu-
we tramlijnen bijkomen. Vlotte doorstro-
ming voor tram en bus ontbreekt op 
Vlaamse wegen.

Het resultaat is een forse achteruitgang van 
het aantal tram- en busreizigers in Vlaan-
deren. De Lijn durft sinds 2016 (519 mil-
joen) geen cijfers meer te publiceren. Het 

aantal abonnees daalde tussen 2010 en 
2019 flink: Buzzy Pass van 248.000 naar 
189.000, OmniPass van 139.000 naar 
75.000.  

Minder geld, minder service

Dat vooral trouwe klanten afhaken is geen 
wonder. Minder aanbod, afgeschafte rit-
ten, ongedisciplineerd personeel, wilde 
stakingen, te vroeg en te laat rijden, de 
halte voorbijrijden, niet stoppen tegen de 
stoeprand,  ontoegankelijke halten, vies 
materieel, foutieve, onleesbare en ontbre-
kende informatie, kapotte automaten, 
met reclame volgeplakte voertuigen: zo 
jaag je reizigers weg. 

De Vlaamse ombudsman ontving steeds 
meer klachten en de klantentevredenheid 
zakte in 2019 naar een dieptepunt van 
amper 6/10 en voor sommige zaken een 
flinke buis.

Interne desorganisatie en 
demotivatie
Behalve door bezuinigingen zijn de slechte 
prestaties  van De Lijn mee het gevolg van 
politieke benoemingen en beslissingen en 
drie interne reorganisaties in dertig jaar. 
Personeelsleden moesten opnieuw sollici-
teren voor de eigen job, verhuizen naar 
een andere werkzetel of zich met ander 
werk bezighouden.

Managers van buitenaf vervingen mensen 
met jaren terreinkennis zoals stelplaats-
oversten. Studiebureaus moeien zich voor 
veel geld maar met weinig resultaat. Be-
kwame mensen vertrokken.

Interne schandalen

Aan schandalen geen gebrek na dertig 
jaar De Lijn: een na gesjoemel ontslagen 
voorzitter, het dure mislukte dynamisch 
infosysteem Tramvision; het al 15 jaar aan-
slepend RETIBO-project dat ongeveer 160 
miljoen € kostte en verouderd was nog 
voor het werkte; tientallen infoschermen 
die nooit gewerkt hebben; experimentele 
waterstof- en andere bussen die vooral in 
de garage staan; veel te veel defecte trams 
en bussen.

Geen inspraak

Bij de MIVB in Brussel werd een ambitieus 
busplan twee jaar vooraf ter consultatie 
aan iedereen voorgelegd. Een maquette 
van een nieuwe tram mag er vooraf beke-

Informatie op een bedroevend laag niveau 
 Foto Ken Deridder

Zestig jaar oude tram in Antwerpen Foto Jacques Peeters



11 MONDIG_MOBIEL_135_JANUARI_FEBRUARI_MAART_2021

ken en besproken worden. Een comité van reizigers levert waarde-
volle bijdragen.

Niets daarvan bij De Lijn. De regionale adviesraden werden opge-
doekt, een ombudsdienst is er niet. De klantendienst produceert 
veel nietszeggende antwoorden. De Journalistenbond protesteerde 
onlangs scherp tegen de ‘goednieuwsshow’ van de communicatie-
dienst.

Met basisbereikbaarheid wordt het tram- en busnet vanaf 2022 zeer 
ingrijpend aangepast. Heeft u voorstellen tot verbetering van het 
huidige net mogen doen of een oordeel over het nieuw geplande 
bus- en tramnet mogen geven? Kent u het al? Alles wordt beslist in 
zeer beperkte kring. Ook voor inspraak zijn De Lijn en de verant-
woordelijke politici dik gebuisd.

Vlaams beleid overal gebuisd

De Lijn is niet de enige met een buis. Het Vlaams beleid valt op door 
zelfgenoegzaamheid (‘we doen alles beter’) en bekrompenheid 
(‘omdat we alles beter doen, luisteren of kijken we niet naar anderen 
die het beter doen’). Daardoor is Vlaanderen op steeds meer terrei-
nen gebuisd. 

Voor openbaar vervoer is er sinds tien jaar geen ambitie of toe-
komstvisie meer. Een geïntegreerd mobiliteitsbeleid ontbreekt, net 
als een recent mobiliteitsplan. Het ruimtelijk structuurplan dateert 
uit … 1997. Open ruimte wordt verder volgebouwd, maar open-
baar vervoer wordt door basisbereikbaarheid ingekrompen buiten 
de hoofdassen. De ruimtelijke wanorde maakt duurzame mobiliteit 
onmogelijk.

De doelstelling uit het Europese Klimaat- en Energiepakket om in 
2020 40% woon-werkverkeer duurzaam te doen, is niet gehaald. 
Volgens het laatste verplaatsingsonderzoek halen we rond 29%. 
Geen wonder met afbraak van het openbaar vervoer, rijkelijke fisca-
le voordelen voor salariswagens en het kelderen van de kilometer-
heffing. Internationaal toegepaste oplossingen zoals intelligente 
verkeerslichten, beperkend parkeerbeleid of park-and-ride blijven 
uit.

Vooral door vervuilend wegverkeer haalt Vlaanderen   de meeste 
internationaal afgesproken milieu- en klimaatdoelstellingen niet. 
Duizenden mensen sterven vroegtijdig door overvloedig fijn stof. 
Het aantal verkeersdoden daalde niet tot 200 zoals afgesproken, 
maar bedraagt 315 in 2019. De deadline (sic) wordt dan maar opge-
schoven.

Krijgt De Lijn een herkansing?

Ondanks het negatieve rapport werd De Lijn door de Vlaamse rege-
ring tot einde 2030 aangeduid als intern operator van het kern- en 
het aanvullend net. Ze moet wel beter presteren. Maar hoe? Mis-
schien wat minder politieke bemoeienis en wat meer rekening hou-
den met klanten en echte deskundigen? Misschien eens kijken hoe 
men elders – zoals in Brussel – wel succesvol openbaar vervoer rea-
liseert? Misschien toch meer geld aan duurzaam en veilig vervoer 
uitgeven dan aan vervuilend en onveilig vervoer?

 Jacques Peeters

Gebrek aan doorstroming op lokale wegen  Foto Jacques Peeters


