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Vlaanderen in het Europees 
transportnetwerk
• Vlaanderen heeft bevoegdheden rond zeehavens, 

maritieme dienstverlening, binnenvaart, wegen en 
verkeer, luchthavens en openbaar vervoer. 

• Vlaanderen is hiervoor ook rechtstreekse 
gesprekspartner voor Europa.

• Departement MOW maakt deel uit van de Belgische 
delegatie in het Europese transportnetwerk.

• Vlaanderen is zeer actief in het Europese 
transportnetwerk en haalt hiervoor behoorlijk wat EU 
middelen op.
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Historiek
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Historiek

• Verdrag van Rome (1957)
– Eerste referenties naar een gemeenschappelijk 

transportbeleid (“Common Transport Policy”, art. 74 tot 
84).

– Opmaak van regels voor internationaal goederen-
transport tussen de lidstaten.

– Betrof zowel wegvervoer, spoorvervoer als vervoer via 
binnenwateren.

– Weinig zware verplichtingen naar de lidstaten toe.
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Historiek

• Verdrag van Maastricht (1992)
– Oprichting van trans-Europese netwerken (TEN), 

waaronder het trans-Europese transportnetwerk (TEN-T).
– (Financiële) verplichtingen voor de lidstaten om 

bestaande infrastructuur op te waarderen en te 
vervolledigen.
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Historiek

• TEN-T richtsnoeren (1996)
– Algemene parameters voor het TEN-T netwerk.
– Specifieke kenmerken van elke transportmodus.
– 14 zgn. ‘projects of common interest’ (prioritaire 

projecten).
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Historiek

• Herziening TEN-T richtsnoeren (2004)
– Uitdagingen van de uitbreiding naar EU-25.
– Definitie van 30 prioritaire projecten.
– Introductie van het Motorways of the Sea concept.

• Bundelen van maritieme goederenstromen via kwalitatieve 
verbindingen tussen een beperkt aantal zeehavens.

– Oprichting van een Uitvoerend Agentschap (TEN-TEA, 
heden CINEA) voor beheer van financiële middelen en 
projectopvolging.
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Historiek

• Relevante prioritaire projecten voor België
– PP 2 – HST netwerk PBKAL
– PP 18 – Maas-Rijn-Main-Donau
– PP 21 – Motorways of the Sea
– PP 24 – Antwerpen/Rotterdam-Duisburg-Basel-

Lyon/Genua
– PP 28 – EuroCapRail
– PP 30 – Seine-Schelde
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Historiek

• Herziening van het TEN-T beleid (2011)
– 7 van de 30 PP waren gerealiseerd, onderdelen van vele 

andere PP waren in gebruik.
• Vnl. projecten met positieve impact op personenvervoer.
• Nieuwe of alternatieve vervoersmogelijkheden voor burgers 

en bedrijven.
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Historiek

• Herziening van het TEN-T beleid (2011)
– Doch het netwerk blijft een lappendeken van nationale 

netwerken, met te weinig aandacht voor 
grensoverschrijdende secties.

– Wegennetwerk vrij goed uitgebouwd, andere modi 
hinken achterop.
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Historiek

• Herziening van het TEN-T beleid (2011)
– Verbindingen tussen diverse transportmodi blijven zwak. 

Havens, luchthavens en logistieke platformen dienen 
beter verbonden te worden met de diverse modi.

– Onvoldoende aandacht voor interoperabiliteit. Nationale 
operationele regels en technische systemen blokkeren 
een echte interne transportmarkt.

– Grote Europese meerwaarde van een volledig en 
functioneel TEN-T netwerk.
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Historiek

• Herziening van het TEN-T beleid (2011) - visie
– ‘From patchwork to network’: wegwerken van missing 

links en knelpunten.
– Benadrukken van de EU meerwaarde, meer aandacht 

voor grensoverschrijdende secties.
– Bevorderen van intermodaliteit: grote rol van 

knooppunten, waar de diverse transportmodi 
samenkomen.

– Centralere rol voor de havens in het netwerk. Meer 
aandacht voor hinterlandverbindingen.
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Historiek

• Herziening van het TEN-T beleid (2011) - visie
– Inzetten op interoperabiliteit; grote aandacht voor 

ERTMS, RIS, ITS, SESAR, VTMIS en operationele regels.
– Betere benutting van bestaande infrastructuur (spoor, 

binnenvaart).
– Meer bindend kader voor de realisatie van het TEN-T 

netwerk;
– Grotere aandacht voor de verbindingen met de 

buurlanden van de EU.
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TEN-T 
beleidskader 
(2013)
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Beleidskader

• Tweelagige structuur
– Kernnetwerk (core network), selectie van de belangrijkste 

onderdelen van het EU transportnetwerk die prioritair 
tegen 2030 moeten worden gerealiseerd.

– Uitgebreid netwerk (comprehensive network), breed EU 
transportnetwerk dat volledige EU toegankelijk moet 
maken, te realiseren tegen 2050.

• Core Network Corridors als implementatiemiddel
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Methodologie

• Netwerk opgebouwd uit knooppunten (stedelijke 
agglomeraties, zeehavens, luchthavens, …).

• Stedelijke agglomeraties > 500.000 inwoners. 
– In België zijn dit dus Brussel en Antwerpen.

• Inclusie van zeehavens gebaseerd op overslagcijfers 
(Eurostat). 
– 1‰ resp. 1% van de Europese tonnage verwerken voor 

opname in uitgebreid netwerk resp. kernnetwerk.
• Antwerpen, Zeebrugge, Gent (North Sea Port), Oostende 

werden opgenomen in het kernnetwerk.
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Methodologie

• Inclusie van luchthavens gebaseerd op passagiers- of 
overslagcijfers (Eurostat). 
– 1‰ van de Europese passagiers verwerken resp. 2‰ van 

de Europese tonnage verwerken voor opname in 
uitgebreid netwerk

– 1% van de Europese passagiers of tonnage verwerken 
voor opname in kernnetwerk
• Brussels Airport opgenomen in kernnetwerk
• Luchthaven Oostende opgenomen in uitgebreid netwerk 

(cargo)
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Methodologie

• Binnenhavens die meer dan 500.000 ton/jaar 
verwerken maken deel uit van het uitgebreid netwerk.
– Binnenhavens die gelinkt zijn aan het kernnetwerk van 

andere vervoersmodi, maken deel uit van het 
kernnetwerk.

– Cluster van overslagterminals mogelijk
• Kern: Antwerpen, Gent, Albertkanaal (Beverdonk, Meerhout, 

Genk), Kortrijk (Bossuit) 
• Uitgebreid: Aalst, Avelgem, Roeselare, Willebroek
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Methodologie

• Multimodale verbindingen uittekenen tussen deze 
knooppunten, in de lidstaat zelf en naar de 
buurlanden.

• Alle binnenwateren klasse IV en hoger maken deel uit 
van het kernnetwerk.

• ‘Dead ends’ en parallelle verbindingen uit het 
kernnetwerk gehaald. 
– In Vlaanderen bijv. E19 – A12, R4 West – R4 Oost
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Methodologie - Vlaanderen
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Methodologie - Vlaanderen
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Methodologie - Vlaanderen

25

26



8-2-2022

14

27

Methodologie - Vlaanderen
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Instrument

• Verordening
– Direct toepasbaar, gericht aan alle betrokkenen.
– Hoeft niet meer omgezet te worden in nationale 

regelgeving.

– Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende 
richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het 
trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van 
Besluit nr. 661/2010/EU (Publicatieblad L 348)
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TEN-T verordening

• Beschrijft per modus voor het uitgebreide netwerk:
– Infrastructuurcomponenten
– Vereisten voor de vervoersinfrastructuur (aansluitingen, 

service level, toegang, …)
– Prioriteiten voor de ontwikkeling van de infrastructuur

• Bijv. voor binnenvaart: op klasse IV brengen, RIS, aansluiten 
binnenhavens op spoor- en wegennetwerk, bevordering 
duurzame binnenvaart.

• Bijv. voor zeehavens: Motorways of the Sea opzetten, 
aansluiten zeehavens op waterwegennetwerk, VTMIS, 
aanbieden van alternatieve brandstoffen, …
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TEN-T verordening

• Beschrijft per modus voor het kernnetwerk:
– Bijkomende infrastructuurvereisten

• Beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen 
• Aanleg beveiligde snelwegparkings
• Elektrificatie van het kernspoornetwerk
• Volledige implementatie ERTMS
• Treinlengte 740m toestaan op het spoornetwerk
• …

• Stabiel kader, specificaties van het netwerk zijn 
vastgelegd voor lange termijn (2030/2050). 
– Eerste herziening gestart in 2019.
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Core Network Corridors

• Implementatie-instrument voor het kernnetwerk.

• 9 Europese Core Network Corridors gedefinieerd.
– Starten aan de toegangspoorten tot de EU: havens, 

luchthavens, grensovergangen.
– Multimodale assen, afgestemd op bestaande en 

toekomstige goederenstromen.
– Integreren de belangrijkste infrastructurele missing links.
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Core Network Corridors

• 9 Europese Core Network Corridors gedefinieerd.
– Aandacht voor verknoping van de modi: overslagpunten 

voor goederenvervoer en overstappunten voor 
personenvervoer. 

– Omvatten minstens drie lidstaten, minstens één corridor 
per lidstaat. 

– Nauw gelinkt aan Rail Freight Corridors (zie verder) en 
voormalige prioritaire projecten.
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Core Network Corridors

• Voor elke corridor werd een Europese coördinator 
aangesteld.
– Onafhankelijk facilitator (profiel ex-minister, ex-MEP)
– Focust vooral op EU meerwaarde.
– Vergadert op regelmatige basis met lidstaten, 

infrastructuurbeheerders en regionale overheden via 
Corridor Fora en werkgroepen, aangevuld met bilaterale 
contacten. 

– Maakt tweejaarlijks een corridorwerkplan op.
• Ook coördinatoren voor horizontale prioriteiten 

Motorways of the Sea en ERTMS.
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Core Network Corridors

• Werkplannen
– Beschrijven de kenmerken van elke corridor.
– Gaan na in hoeverre de infrastructuur in de corridor 

reeds voldoet aan de vereisten uit de TEN-T verordening.
– Omvatten een marktstudie en trafiekprognose.
– Behandelen capaciteitsproblemen in de corridor.
– Omvatten een gedetailleerde lijst met relevante 

infrastructuurprojecten in de corridor.
– Behandelen de financieringsbehoeften voor deze 

relevante infrastructuurprojecten.
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Core Network Corridors

• Werkplannen
– Beschrijven de knelpunten binnen de corridor.

• Grensoverschrijdend, hinterlandverbindingen, 
intermodaliteit, interoperabiliteit, …

– Omvatten aanbevelingen omtrent prioritaire projecten 
en realisaties, met het oog op vervolledigen van het 
kernnetwerk tegen 2030. 

35

36



8-2-2022

19

37

Core Network Corridors

• Vlaanderen/België ligt op drie corridors
– North Sea – Mediterranean

• Coördinator Péter Balázs (HU)
• Omvat o.a. alle Vlaamse haven- en waterwegprojecten

– Rhine – Alpine
• Coördinator Paweł Wojciechowski (PL)
• Omvat o.a. spoorontsluiting haven Zeebrugge

– North Sea – Baltic
• Coördinator Catherine Trautmann (FR)
• Omvat o.a. spoorontsluiting haven Antwerpen, IJzeren Rijn
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Rail Freight Corridors

• Opgericht in uitvoering van verordening (EU) 
nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 september 2010 inzake het Europese 
spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer

• 9 goederencorridors werden gedefinieerd, grotendeels 
gelijklopend met de later gedefinieerde Core Network 
Corridors.
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Rail Freight Corridors

• België ligt op volgende drie corridors:
– Corridor 1: Zeebrugge-Antwerpen/Rotterdam-Duisburg-

[Bazel]-Milaan-Genua (cfr. CNC Rhine-Alpine).
– Corridor 2: Rotterdam-Antwerpen-Luxemburg-Metz-

Dijon-Lyon/[Bazel] (cfr. CNC North Sea – Med).
– Corridor 8: Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpen-

Aken/Berlijn-Warschau-Terespol (Pools-Witrussische
grens)/Kaunas (cfr. CNC North Sea – Baltic).
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Rail Freight Corridors

• Doelstellingen:
– Samenwerking tussen infrastructuurbeheerders 

bevorderen, in het bijzonder rond toekenning van 
treinpaden, uitrol van interoperabele systemen en 
ontwikkeling van infrastructuur. 

– Goede balans vinden tussen goederen- en 
passagiersvervoer, voldoende capaciteit geven voor 
goederenvervoer.  

– Promotie van intermodaliteit tussen spoor en andere 
transportmodi door terminals nauwer te betrekken in 
het beheer van de corridors.
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Rail Freight Corridors

• RFC zijn dus voornamelijk van operationele aard. 
Infrastructuurbeheerders zijn lid van deze 
corridorstructuren (in België Infrabel). 

• Elke goederencorridor dient een Corridor One Stop 
Shop (C-OSS) op te richten. Deze C-OSS vereenvoudigt 
het aanvragen van treinpaden voor internationale 
goederenvervoer per spoor. 
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Financiering
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Financiering

• Connecting Europe Facility (CEF) is het 
financieringsinstrument voor infrastructuur voor 
transport, energie en digitaal.
– € 12,96 miljard (lopende prijzen) ter beschikking voor 

transportprojecten in niet-cohesielanden in de periode 
2021-2027.

– Subsidies maar ook blending. 
– Jaarlijkse subsidie-oproepen.
– Standaard max. 30%, maar bijv. voor binnenvaart en 

telematica tot 50% cofinanciering. 
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Financiering

• Connecting Europe Facility (CEF) is het 
financieringsinstrument voor infrastructuur voor 
transport, energie en digitaal.
– Vooral voor duurzame modi (binnenvaart, spoor) en 

voor grensoverschrijdende infrastructuurprojecten. 
– Er is ook aandacht voor telematica en infrastructuur 

voor alternatieve brandstoffen.

– Onder CEF Digitaal is er ook aandacht voor de uitrol van 
5G langs transportcorridors.
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Financiering

• Eerste CEF Transport oproepen werden afgesloten op 
19 januari 2022.
– Vanuit Vlaanderen voor € 1,25 miljard aan 

projectvoorstellen ingediend, met beoogde EU 
financiering t.w.v. € 468 miljoen.

– Grote focus op haven- en binnenvaartinfrastructuur.

• Vlaanderen presteert erg goed in CEF, in de vorige 
programmaperiode 2014-2020 zijn 3,46% van alle 
beschikbare EU middelen naar Vlaamse projecten 
gevloeid.
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Vlaamse 
zeehavens 
in de 
corridors

48

Vlaamse zeehavens in de corridors

• Vier Vlaamse zeehavens behoren tot het kernnetwerk.
– Positie van Haven Oostende staat wel ter discussie in 

het nieuwe voorstel 2021, vanwege lage overslagcijfers 
(zie verder).

• Op het kruispunt van drie Core Network Corridors, 
aangesloten op drie Rail Freight Corridors.

47

48



8-2-2022

25

49

Vlaamse zeehavens in de corridors

• De vier Vlaamse zeehavens zijn goed ontsloten via het 
Europese kernnetwerk wegen. 
– In recent verleden waren bijkomende investeringen 

nodig voor de wegontsluiting van haven Zeebrugge. 
Constructie van A11 Brugge-Westkapelle, opgeleverd 2017. 
Kostprijs € 674 miljoen, gefinancierd via project-
obligaties (EIB).

• Impact Oosterweelverbinding op havenontsluiting en 
congestie te Antwerpen. 
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Vlaamse zeehavens in de corridors

• De havens van Antwerpen en North Sea Port Flanders
zijn zeer goed ontsloten via het Europese 
kernnetwerk waterwegen. 
– Modal shift: 40 tot meer dan 50% via waterwegen.

• De havens van Zeebrugge en Oostende zijn slechts via 
waterwegen van lagere klasse en capaciteit verbonden 
met het TEN-T waterwegennetwerk.
– Opwaardering wordt bestudeerd.
– Estuaire vaart via Westerschelde en Noordzee.

49

50



8-2-2022

26

51

Vlaamse zeehavens in de corridors

• Alle Vlaamse zeehavens zijn vrij goed ontsloten via 
het Europese kernnetwerk spoorwegen, doch 
verbeteringen blijven nodig. 

• Capaciteitsverhogende ingrepen zijn nodig voor de 
spoorontsluiting van de havens van Antwerpen en 
Zeebrugge.

• Ook aandacht voor haveninterne spoorverbindingen, 
‘last-mile’ problematiek.
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Vlaamse zeehavens in de corridors

Verdere investeringen in de hinterlandontsluiting van de 
Vlaamse zeehavens. Enkele projecten met EU financiering:

• Opwaardering capaciteit Albertkanaal
– Verhoging bruggen & verbreding sectie Antwerpen-

Wijnegem
– 2009-2025
– Tot 2020 € 357 miljoen totale kost, deels via PPS
– € 90 miljoen EU subsidie

51

52



8-2-2022

27

53

54

Vlaamse zeehavens in de corridors

• Seine-Schelde verbinding
– 2007-2030 (VL 2027)
– Tot 2020 € 447 miljoen totale kost in Vlaanderen
– € 162,4 miljoen EU subsidie
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Vlaamse zeehavens in de corridors

• Nieuwe Sluis Terneuzen
– Vergroten maritieme toegankelijkheid Kanaalzone en 

wegwerken van capaciteitsknelpunt binnenvaart
– Vlaams-Nederlands project
– 2015-2023
– € 920 miljoen totale kost 
– € 48,1 miljoen EU subsidie
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Vlaamse zeehavens in de corridors

• Verbindingen met de buurlanden
– Goede wegverbindingen
– Goede waterwegverbindingen op hoge capaciteit naar 

Nederland en van daar naar Duitsland, in de toekomst 
ook naar Frankrijk via Seine-Schelde project

– Spoorverbindingen naar Duitsland en Oost-Europa 
dienen verbeterd te worden
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Nieuw TEN-T 
voorstel 
(2021)

60

Voorstel 2021

• Op 14 december 2021 publiceerde de Europese 
Commissie een voorstel van herziening van de TEN-T 
verordening.
– Vermindering van congestie, transportemissies en 

impact op klimaatverandering;
– Wegwerken van knelpunten en ‘missing links’ op het 

netwerk;
– Betere connectiviteit van steden en regio’s;
– Betere transportdiensten voor burgers en bedrijven.
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Voorstel 2021

• TEN-T verordening in lijn brengen met de principes 
van de European Green Deal (2019) en de Strategie 
voor Duurzame en Slimme Mobiliteit (2020). 
– Grotere focus op watergebonden transport en spoor, 

kleinere focus op wegvervoer.
– Meer aandacht voor klimaatadaptatie en resilience.

• Sterke link met de verordening (AFIR) omtrent 
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.
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Voorstel 2021

• Herziening van de knooppunten op het netwerk
– Op basis van recentste overslagcijfers Eurostat zou 

Haven Oostende uit het netwerk vallen.
– Toevoeging van bijkomende stedelijke knooppunten 

Brugge, Gent, Leuven en Hasselt.

• Bijkomende vereisten voor stedelijke knooppunten 
(stedelijke mobiliteit, stedelijke distributie, MaaS, …).

• Integratie van militaire mobiliteit, duaal gebruik van 
infrastructuur.
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Voorstel 2021

• Invoeren van het principe “Good Navigation Status” 
voor binnenvaart.

• Motorways of the Sea concept wordt omgevormd tot 
European Maritime Space.

• Meer aandacht voor rustplaatsen en beveiligde 
parkings voor het internationale wegvervoer.

• Netwerk aanpassen als gevolg van Brexit.

64

Voorstel 2021

• Integratie van de CNC en RFC tot European Transport 
Corridors (ETC)

• Samenvoegen van corridors North Sea – Med en Rhine
- Alpine

• Toevoeging van nieuwe tussentijdse deadline 2040 om 
bepaalde standaarden te implementeren. 

• Het voorstel wordt momenteel behandeld in de 
Europese Raad en het Europees Parlement. 
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Conclusie
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Conclusie

• Sinds 2013 verhoogde Europese aandacht voor de rol 
van zeehavens als multimodale knooppunten in het 
Europese transportnetwerk. 

• Deze rol wordt bevestigd in het TEN-T voorstel 2021.

• De Vlaamse zeehavens zijn goed gepositioneerd en vrij 
goed ontsloten via het Europese transportnetwerk, 
doch investeringen in haveninfrastructuur en 
hinterlandverbindingen blijven nodig. 
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Nuttige links
• https://transport.ec.europa.eu/transport-

themes/infrastructure-and-investment/trans-european-
transport-network-ten-t_en

• http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1486981346580&uri=CELEX%3A32013
R1315 (TEN-T verordening)

• https://rne.eu/rail-freight-corridors/rail-freight-corridors-
general-information/

• https://www.vlaanderen.be/connecting-europe-facility-
transport
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Bedankt voor uw aandacht.
Vragen?

ir. Pim Bonne

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

pim.bonne@mow.vlaanderen.be

cef@mow.vlaanderen.be
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