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1-Agenda 
 

• Verwelkoming 

• Inleiding 

• Bepalen van de voorzitter 

• Voorstelling van de werking 2014 

• Standaard sjabloon klachtenbehandeling 

• Diversen: mogelijkheden multimodaal vervoersaanbod 
 
 
2-Verwelkoming 
 
Eric Sempels van het departement ‘Mobiliteit Openbare Werken’ verwelkomt de 
aanwezigen.  Door de afwezigheid van vertegenwoordiging uit de taxisector is er 
geen quorum om een voorzitter aan te duiden.  De vergadering kan enkel 
informeel doorgaan.  Voor deze vergadering stelt de Heer Eric Sempels voor het 
debat te leiden en de aanwezigen alvast in te leiden in de werking van het 
‘overlegorgaan  openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een 
handicap of een ernstig beperkte mobiliteit’.  Op het bepalen van de voorzitter na, 
kunnen alle agendapunten behandeld worden. 
 
De werking van dit overleg wordt geregeld door het besluit van de Vlaamse 
regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbare dienstverplichting 
tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. 
(hoofdstuk 4) 
 
3- Inleiding : Openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met 
een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit 
 
De doelgroep van de openbare dienstverplichting is in het  decreet beschreven : 
 
…“personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit : alle personen 
van wie de mobiliteit bij het gebruik van vervoer ernstig beperkt is, waarvoor het 
geregeld vervoer geen adequaat alternatief biedt en van wie de situatie vereist dat 
ze passende aandacht krijgen”.. 
 
Het geregeld vervoer biedt vervoer van ‘halte tot halte’, taxi’s bieden vervoer van 
‘deur tot deur’.  Met deze openbare dienstverplichting realiseert men aangepast 
vervoer voor personen met specifieke mobiliteitsnoden van ‘gang tot gang’.   Dit 
vervoer, tegen een gunsttarief, wordt verzorgd door de overheid geselecteerde 
vervoerders.  Het gunsttarief wordt mogelijk gemaakt wordt door compensaties van 
van de gemaakte kosten door de overheid aan de vervoerders.  
 
Deze openbare dienstverplichting biedt invulling aan het VN-verdrag betreffende 
de rechten van personen met een handicap. Voor deze openbare 
dienstverplichting is tot heden niet expliciet omschreven of begrensd wat ‘niet 
gehandicapt of gehandicapt’ is. 
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4- Bepalen van de voorzitter 
 
Door de afwezigheid van vertegenwoordiging van de taxisector is er geen quorum 
om een voorzitter aan te duiden.  De vergadering kan dus enkel informeel 
doorgaan.  Tegen volgende vergadering wordt alles in het werk gesteld om het 
vereiste aanwezig quorum te realiseren, zodat tegen dan formeel een voorzitter 
aangeduid kan worden. 
 
5- Voorstelling van de werking 2014 
 
Om de werking voor te stellen maken we gebruik van de powerpointpresentatie  
‘Openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of 
een ernstig beperkte mobiliteit, voorstelling’, die in bijlage is toegevoegd. 
 
5.1.1- Onderwerp van het overleg 
 
Het aangepaste vervoer wordt heden aangeboden in 24 van de 27 
vervoersgebieden.  Tot op heden zijn er nog geen vervoerders gevonden voor 3 
vervoersgebieden, deze hiaat wordt deels opgevangen worden door de 
vervoerders uit naburige gebieden. 
 
Wat men als een vervoerder beschouwt, is niet strak of limitatief afgebakend.  De 
operationele vervoerders zijn nu vzw’s, lokale overheidsdiensten (OCMW, 
dienstencentrum, provinciedienst..).  De geselecteerde organisaties/vervoerders 
zijn in de eerste plaats verantwoordelijk om de dienstverlening uit te bouwen.  Niet 
alle geselecteerden beschikken over een eigen voertuigenpark; dan wordt dat 
uitbesteed. 
 
Zieken-, collectief leerlingen- en collectief werknemersvervoer; vervoer 
georganiseerd door de ziekenfondsen; vervoer terugbetaald door het RIZIV komen 
niet aanmerking voor deze compensatie. 
 
Het is een basisprincipe is dat een project slechts 1 maal kan gesubsidieerd 
worden.  Dit principe wordt niet geheel gevolgd indien men voor het compenseerde 
vervoer dienstencheques aanvaardt.  De klant betaalt dan minder. Theoretisch/ 
feitelijk wordt zo 1 werking, twee maal gecompenseerd.  Echter in werkelijkheid 
genieten klant en uitvoerder elk slechts van hetgene waar ze recht op hebben. 
 
De voertuigen, die ingezet worden voor het gecompenseerd vervoer, moeten 
geschikt zijn om rolstoelen te vervoeren. De dienstverlening mag zich echter niet 
beperken tot een specifieke categorie van gebruikers met een ernstig beperkte 
mobiliteit.   
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5.1.2- Het overleg 
 
Het overleg moet minstens 1 keer per jaar plaatshebben met tenminste volgende 
vertegenwoordiging : 
 

• Diensten Aangepast Vervoer 
• Taxi- en VVB-diensten  
• Gebruikers van gecompenseerd vervoer (minstens twee) 
• Departement MOW 

 
Zonder deze vertegenwoordiging is het overleg niet geldig. Daarnaast moeten alle 
vertegenwoordigers van het openbaar vervoer mogelijkheid tot inspraak kunnen 
hebben en dus ook uitgenodigd worden. 
 
Dit overleg dient voor : 
 

• Voorbereiding voor driejaarlijkse evaluatie door Vlaamse regering 

• Info via jaarlijks verslag over werkzaamheden van het overleg aan de 
minister 

• Aanspreekpunt voor derden / overheden  

• Klachtenbehandeling gebruikers 
 
De klachtenbehandeling van het overleg is een bemiddeling voor gebruikers die 
geen of voldoende genoegdoening vinden, na het indienen van een formele klacht 
bij hun vervoerder.  Het overleg formuleert aanbevelingen naar de vervoerder om 
een bevredigend antwoord te bekomen. De gebruiker wordt ingelicht over deze 
aanbeveling. 
 
5.2-Statistieken en website 
 
Het overleg is jaarlijks ook een gelegenheid om gebrieft te worden over statistieken 
betreffende : 
 

• Ritten 

• Niet uitgevoerde ritten 

• Klachten & doorverwijzingen 

• Software & internetgebruik 
 
De statistieken worden bijgehouden en gecoördineerd door het departement 
‘Mobiliteit en Openbare Werken’.  In 2015 is men van start gegaan met de website:  
 
http://www.mobielvlaanderen.be/gecompenseerd vervoer/ 
 
De Heer Robert Peeters van het departement licht even toe.  Op deze site vinden 
we een publicatie van de cijfers en tevens ook de verwerking ervan.  Er zijn ook  
basisgegevens over de vervoerders opgenomen  en een snelle toegang tot het 
decreet en besluit van de Vlaamse regering die de openbaredienstverplichting 
regelen. 
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Voor dit  het overleg is een compilatie van de cijfers samengebracht in een 
powerpoint, die we vinden in  bijlage 2 
 
 
5.2.1-Ritten 
 
Bij overzicht van de het aantal uitgevoerde ritten merken we  op dat er geen 
‘typische’ vervoerders bestaan.  Hun profiel, de grootte en de categorisering van 
de vervoersgebieden is zeer uiteenlopend.    3 Vervoerders reden in 2014 tussen 
de 150 -en 240 duizend kilometer en deden in het totaal tussen 15- a 40- duizend 
ritten. Onderaan de tabel vindt men 5 vervoerders die elk amper 10 duizend 
kilometer op een jaar afleggen en elk amper 1000 ritten verzorgen.  Dit illustreert 
wat bij aanvang van het verslag al aangegeven is namelijk een grote diversiteit 
onder aanbieders van het vervoer : vzw’s, , lokale diensten, privé- vervoerders die 
in grote en kleine gebieden, in stedelijk of landelijke gebieden hun de 
openbaredienstverplichting uitvoeren. 
 
Meer dan de helft  van (15 van de 24) vervoerders hebben meer dan 75 % 
rolstoelgebruikers als klanten.  2 vervoerders hebben minder  dan 25 % 
rolstoelgebruikers als klanten, deze verzorgen  ook minder ritten in het totaal. 
 
Over het algemeen kunnen we ervan uitgaan dat een rit van een gecompenseerde 
vervoerder gemiddeld 11 kilometer bedraagt. 
 
5.2.2-Niet uitgevoerde ritten 
 
In 2014 zijn er van de bestelde ritten 16 % niet uitgevoerd.  Het merendeel van de 
niet uitgevoerde ritten werden geannuleerd door de klant. 
 
Klanten annuleren vooral wegens ziekte of omdat ze zich vergist hebben.  Voor de 
rest is het weer of het missen of niet kunnen nakomen van de afspraak de 
belangrijkste reden voor de annulering. 
 
30 % van de onuitgevoerde ritten zijn weigeringen door de vervoerder.  De 
belangrijkste weigering is omdat de persoon die de rit aanvraagt, niet aanmerking 
komt voor gecompenseerd vervoer, dit komt volgens de vervoerders niet frequent 
maar uitzonderlijk tot af en toe voor. 
 
Een derde van de vervoerders heeft uitzonderlijk te maken met te dronken of 
agressieve klanten die ze moeten weigeren. 
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5.2.2-Gebruik software en internet 
 
Twee derde van de vervoerders gebruiken specifieke software om hun facturatie te 
verzorgen. 
 
Meer dan 2/3 van de vervoerders gebruiken ‘Google’ als routeplanner om de 
kilometers te bepalen voor de af te leggen rit. 
 
Software om voertuigen te traceren is zeker nog geen standaard, 2/3 van de  
vervoerders gebruikt het niet. 
 
 
6-Standaard sjabloon klachtenbehandeling 
 
De Heer Libens van ODAV heeft een aanzet gegeven om een klachtenformulier te 
ontwerpen dat zou kunnen gebruikt worden om formele klachten gepast gevolg te 
laten krijgen. Het basisontwerp is bijgevoegd in bijlage 3.   
 
De aanwezigen delen de mening dat er met standaard werkwijzen moet gewerkt 
worden.  Openheid aanmoedigen tussen klant en vervoerder is een 
klantvriendelijke aanpak.  Het overleg heeft bij klachtenbehandeling enkel een rol 
als bemiddelaar indien het antwoord van de vervoerder geen genoegdoening zou 
opleveren. 
 
Er was in het verleden al aangeven dat een klacht enkel kan behandeld worden 
indien die schriftelijk of eventueel per e-mail is overgemaakt aan de vervoerder.  
Een formeel en uniform document ter beschikking te stellen aan de klanten en 
vervoerders in een overzichtelijk standaardformulier is het ideaal middel om het 
engagement optimaal na te komen/ te realiseren. 
 
Bij het voorgelegde ontwerp is vooral rekening gehouden met alle mogelijke 
gevolgen die een klacht zou kunnen veroorzaken.  Daarvoor werden een aantal 
gebalde antwoordmogelijkheden voor eventuele administratieve handelingen 
voorgesteld. 
 
Het eindresultaat is een volledig document, dat echter het gevoel geeft alsof dat 
men een logge administratieve molen in werking stelt.  Dit draagt niet bij tot een 
gebruiksvriendelijke uitstraling van de dienstverlening. 
 
De administratie biedt haar diensten aan om een gebruiksvriendelijke PDF versie 
te maken  en zal nagaan of met een onlinetoepassing kan gewerkt worden.   
 
Met volgende aanbevelingen dient men rekening te houden: 
 

- De vervoerder tracht zo tactvol mogelijk te reageren, dit door zonder 
onderscheid op alle ingediende klachten te antwoorden, in het aanvankelijke 
formulier wordt alvast de mogelijkheid om een klacht al dan niet gegrond te 
verklaren verwijderd. 
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- De klachtenbehandeling moet een open communicatie genereren, om de 
dienstverlening eventueel te verbeteren. 

- De tussenkomst van het overleg is louter bemiddelend en kan enkel 
aanbevelingen naar de betrokken vervoerder genereren. 

- De rol van het overleg gecompenseerde vervoerder zal ook op het formulier 
vermeld worden. 

- De overheid kan enkel gecontacteerd worden via het overleg 1 à 2 keer per 
jaar, enkel indien er geen of onvoldoende gehoor werd gegeven aan de 
klacht door de vervoerder. 

- De potentiele klachtindiener moet voldoende geïnformeerd zijn over de rol 
van de vervoerder en het overlegorgaan. 
 

 
 
7-Diversen: mogelijkheden multimodaal vervoersaanbod 
 
Vanuit de NMBS is er interesse en vraag om mogelijkheden te onderzoeken om 
multimodaal vervoer voor personen met specifieke mobiliteitsbehoeften te 
verbeteren en uit te breiden door met het netwerk van gecompenseerde 
vervoerders te werken.  Men ziet vooral verschillende invalshoeken om de 
verbinding met meer toegankelijke stations te verbeteren/ versnellen.  Beide 
netwerken werken met telefonische oproepcentrales, daar kan ook iets mee 
gedaan worden. 
 
Het enthousiasme werd gedeeld. Dit zou eventueel mogelijk gemaakt worden door 
dit uit te werken via ‘technisch overleg’ tussen de gecompenseerde vervoerders, 
taxi, De Lijn en de NMBS. 


