FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN
Advies 2018/08
De Federale Adviesraad voor Ouderen, opgericht krachtens de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale
Adviesraad voor Ouderen en waarvan de leden benoemd zijn bij het koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende
benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen, heeft tot taak om op eigen initiatief, op verzoek van de
federale regering of op verzoek van een Wetgevende Kamer advies uit te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale
overheid behorende aangelegenheden met betrekking tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en
de bestrijding van de kansarmoede, de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit.
Met toepassing van artikel 3 §3,1° van voormelde wet van 8 maart 2007 brengt de Federale Adviesraad voor Ouderen
volgend advies uit:

ADVIES VAN DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN BETREFFENDE DE INFRASTUCTUUR EN
DE DIENSTVERLENING VAN DE NMBS

SITUERING VAN HET ADVIES
De FAVO kreeg de bevoegdheid zich bij middel van adviezen uit te spreken over materies die de
ouderen aanbelangen Na voorbereiding ervan in de commissie mobiliteit op 28‐5‐2018 en 18‐6‐2018
heeft de raad volgend advies geformuleerd betreffende de uitrusting en de dienstverlening van de
stations waar ouderen en vooral minder mobiele personen Hinder en ongemak ondervinden

ADVIES
1. Aanpassing uitrusting stations
De FAVO dringt erop aan het budget bij voorrang te gebruiken ten dienste van de reizigers meer
bepaald voor:
 de aanpassing van verhoogde perrons te versnellen
 liften te plaatsen en de functionering te verzekeren in een goed gespreid netwerk van
stations
 de gebruiksvriendelijkheid van ticketautomaten te verhogen door een goed toegankelijke en
beschutte opstelling, goed leesbare en makkelijk begrijpbare schermen
 ruime en gratis parkeergelegenheid rondom stations met oplaadpunten en beveiliging voor
elektrische fietsen
2. Betere dienstverlening




frequenter treinaanbod na 22 uur en in weekends
multimodaal ticketsysteem, uit te werken voor trein – tram – bus en realiseren en
bekendmaken van uurschema’s voor de diverse voorzieningen van openbaar vervoer
assistentie aan minder mobiele reizigers in meerdere stations door een drastische inkorting
van de reservatieduur

Goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 11 oktober 2018.
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