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mow.vlaanderen.be 

voorlopig VERSLAG  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

datum:  28 november  2016 

aanwezig:  

1) Vertegenwoordiger van de administratie; 

• Mevr. Cleo De Wolf (MOW/beleid) 

• Dhr. Eric Sempels  Vlaamse overheid  (MOW/Beleid) 

• Dhr. Robert Peeters (MOW/Beleid) 

2) Vertegenwoordiger van het Overleg voor de Diensten Aangepast Vervoer; 

• Dhr. Bart van Opstal  (Voorzitter ODAV )  

3) Vertegenwoordiger van de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi en 

     Locatievoertuigen met Chauffeur; 

• Dhr. Pierre Steenberghen (Directeurgeneraal van GTL) 

4) Twee vertegenwoordigers van de gebruikers; 

• Dhr. Herman Janssens (KVG vzw) 

• Dhr. Reinhart Niesten ( via volmacht)(VFG vzw) 

5) Vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij  De Lijn; 

• Dhr. Eddy Gielis  (DE LIJN) 

6) Vertegenwoordiger van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen; 

•  Dhr. Rudolf Marien (NMBS)  

7) Vertegenwoordiger van de Maatschappij voor het Intercommunaal vervoer te Brussel; 

• Dhr.  Christian de Strycker(MIVB) 

 

voorzitter:      Dhr. Herman Janssens 

verslaggever: Dhr. Robert Peeters ( administratie dep. MOW) 

 

onderwerp:  Overlegorgaan openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een  

                       handicap of een ernstig beperkte mobiliteit’ jaarlijks overleg  2017. 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  

Beleid 
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1) Agenda : 

 

• Jaarlijks activiteitenrapport  voor  2016 

• De evaluatie van de openbaredienstverplichting voor de Vlaamse Regering 

• Klachtenbehandeling 

• 4
e
 oproep voor ‘ openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een 

ernstig beperkte mobiliteit’ in 2018 

• Evaluatie van openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een 

ernstig beperkte mobiliteit’ ( overheid, vervoerders en gebruikers) 

• Varia 

• Volgende vergadering : maandag  24 september 2018 om 14 uur. 

 

2 ) Jaarlijks activiteitenrapport  voor  2016 

 

Het decreet en het besluit van de Vlaamse regering  leggen op dat ieder werkjaar statistische gegevens worden 

verstrekt . Elk jaar bezorgt elke gecompenseerde vervoerder volgende gegevens over het afgelopen 

kalenderjaar : 

1. afgelegde kilometers met een klant; 

2. aantal ritten; 

3. aantal aanvragen; 

4. aantal uitgevoerde aanvragen; 

5. aantal afgezegde of geweigerde ritten, alsook de motieven op grond waarvan de ritten werden 

geweigerd; 

6. aantal klachten; 

7. het totale aantal vragen tot vervoer; 

8. de uitgevoerde ritten, opgesplitst per categorie van gebruiker; 

9. het aantal doorverwezen ritten, gerangschikt per doorverwezen vervoerders; 

10. als de vervoerder over een dergelijk pakket beschikt, de naam van het softwarepakket dat gebruikt 

wordt voor de facturatie; 

11. als de vervoerder hierover beschikt, de naam van de routeplanner die gebruikt wordt voor de 

berekening van de gereden kilometers; 

12. als de vervoerder over dergelijk systeem beschikt, de naam van het systeem waarmee voertuigen 

worden getraceerd. 

 

U kan dit uitgebreid bekijken op  : 

 

http://www.mobielvlaanderen.be/gecompenseerd_vervoer/rapport2016.html 

 

Voor het werkjaar 2016 is de rapportering reeds op de site gezet.  Dit jaar hebben 27 vervoerders  cijfers 

ingediend.  Einde 2016 zijn er in alle vervoersgebieden vervoerders aangesteld. De vervoerders voor  Menen; 

Veurne /Diksmuide en Wetteren zijn vervangen.  Voor de gebieden  Aalst , Brugge en Oudenaarde zijn voor de 

eerste maal vervoerders aangesteld. 

Tijdens de vergadering werd het overzicht van 2016 via een powerpoint toegelicht door Robert Peeters.  Er is 

globaal een stijging van activiteit op te tekenen.  Het aandeel van de rolstoelgebruikers als klanten daalde van 

87% in 2014 naar 61% in 2015 en steeg terug naar 85 % in 2016. 
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Er zijn in 2016 geen formele klachten naar het overlegorgaan gestuurd en er zijn 48 klachten afgehandeld door 

de vervoerders zelf.  Het gebruik van  software en routeplanners is nagenoeg ongewijzigd. 

 

 

3) Klachtenbehandeling 

 

Tijdens de vergadering is er van gedachten gewisseld over de klachtenverwerking.  Tot nu toe zijn er nog geen 

klachten tot in ”Brussel” geraakt.  Dit is uiteraard positief.  Als overheid  moeten we zo toegankelijk  mogelijk 

zijn tegen over de gebruikers.  Het voorstel om het klachtenformulier ter beschikking te stellen op centrales en 

website is dan ook aanvaard. 

 

http://www.mobielvlaanderen.be/gecompenseerd_vervoer/docs/20150922bijlage3_voorstel_klformulier.pdf 

 

Het bijgevoegde formulier kan opgestuurd worden  naar  

 

Overlegorgaan openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig 

beperkte mobiliteit’ 

Departement  mobiliteit en Openbare werken / Afdeling beleid, Albert II laan 20, 1000 Brussel. 

 

De vervoerders houden zich er aan dit adres aan hun klanten mee te delen, indien die er om vragen.  Klachten 

die door het overleg  behandeld worden, volgen de procedure volgens  richtlijnen van het Besluit  van 11 

oktober 2013 van de Vlaamse Regering tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer 

van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit worden opgevolgd : 

 

..”Afdeling 3. Klachtenbehandeling 

 

Art. 38. Als een gebruiker klachten heeft over de gecompenseerde vervoerder, het vervoer of de dienstverlening 

kan hij een verzoek tot behandeling van de klacht indienen bij het overlegorgaan. Hij richt daarvoor een klacht 

aan het secretariaat van het overlegorgaan, met een beschrijving van de feiten en een motivering. 

 

Er kan alleen een klacht worden ingediend bij het overlegorgaan als de klacht eerst werd voorgelegd aan de 

betrokken gecompenseerde vervoerder en door hem zonder genoegdoening voor de gebruiker werd behandeld. 

Als de betrokken gecompenseerde vervoerder de klacht niet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na 

indiening ervan heeft behandeld, wordt de klacht geacht zonder genoegdoening voor de gebruiker te zijn 

behandeld. 

 

Art. 39. Het overlegorgaan bespreekt de klacht en geeft, als dat nodig is, formele aanbevelingen om verdere 

klachten in de toekomst te voorkomen. De aanbevelingen worden schriftelijk aan de betrokken vervoerder of 

vervoerders overgemaakt. 

 

Het overlegorgaan brengt de gebruiker op de hoogte van de aanbevelingen die werden gegeven naar 

aanleiding van zijn klacht. 

 

Als de voorzitter dat nuttig acht, kan hij de gebruiker uitnodigen om zijn klacht toe te lichten op de vergadering. 

”… 

 

 

2014 2015 Stijging 2016 Stijging

Uitgevoerde ritten: 193.534       205.930       6% 223.996       9%

Aandeel Aandeel Aandeel

Niet uitgevoerd : 25.692          13% 30.340          15% 35.505          16%

Geweigerd : 9.833            5% 12.994          6% 7.809            3%

Geannuleerd :  15.859          8% 17.346          8% 27.696          12%
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4) 4
e
 oproep voor ‘ openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een 

ernstig beperkte mobiliteit’ vanaf  1 januari 2019 tot 31 december 2024 

 

Er is aan vergadering gemeld, dat er een 4
e
 oproep zal gelanceerd worden in 2018 om vervoerders aan te 

stellen voor de ‘ openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig 

beperkte mobiliteit’ in de vervoersgebieden: 

Antwerpen, BrasschaatZoersel,  Brussel, Dendermonde,  Gent,  HalleVilvoorde,  Ieper, Kempen,  Kortrijk,  

Leuven,  Lokeren,  Maasland,  Mechelen,  Meetjesland,  MiddenLimburg,  NoordLimburg,  Oostende, 

RoeselareTielt,  Waasland,  WestLimburg en  ZuidLimburg. 

De dossiers van de kandidaatvervoerders zullen in de eerste helft van 2018 verwerkt worden en de 

uiteindelijke aanstellingen zullen bekend gemaakt worden voor de zomer van 2018. 

 

 

5) Evaluatie van openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een 

ernstig beperkte mobiliteit’ 

 

Overheid : 

 

In Vlaanderen wordt  de openbare dienstverplichting tot ‘het vervoer van personen met een handicap of een 

ernstig beperkte mobiliteit’ uitgevoerd in 27 vervoersgebieden door 17 vervoerders waarvan 3 vervoerders 

actief zijn in meerdere vervoersgebieden.  Om invulling te krijgen  zorgde de eerste oproep in 2013, voor 

opvulling van 24 vervoersgebieden.  In 2016 zorgde een tweede en een derde oproep voor  aanstelling  in alle 

vervoersgebieden.  Dit waren twee vervangingen voor het vroegtijdig stoppen van 2 vervoerders in drie 

vervoersgebieden en het aanstellen van een vervoerder in de drie gebieden die nog geen vervoerder hadden 

in 2014. 

 

Het vervoer in het kader van de openbare dienstverplichting wordt aangeboden door 17 vervoerders 

 waarvan: 

9 vzw’s,  7 openbare diensten  en  1 commerciële vervoerder.  5 VZW’s zijn opgericht om aangepast vervoer te 

verrichten.   6 vervoerders  voor  aangepast vervoer werken als onderdeel van een VZW met andere 

activiteiten, zoals dagcentra, sociale werkplaats en een mutualiteit.  6 vervoerders zijn een onderdeel van een 

openbare dienst,  zoals de provincie, een intercommunale samenwerking of een OCMW.  De commerciële 

vervoerder biedt ook ziekenvervoer aan. 

 

Het aantal uitgevoerde ritten stijgt  van 194 000 ritten in 2014 naar 224000 in 2016.  Een hoog percentage 

rolstoelgebruikers wordt  bij kandidaatstelling  als vervoerder aangemoedigd.  Globaal blijft een hoog 

klantenbestand van rolstoelgebruikers de regel.  Bij vervoerders in en nabij grote stedelijke gebieden die een 

groot volume aan ritten verzorgen is het aandeel van de rolstoelgebruikers kleiner.  De Vlaamse overheid  

verhoogde haar investeringen in deze vorm van aangepast vervoer tussen 2013 en 2017 met 164 % 

 

Vervoerders : 

 

Volgens de vervoerder is strikte dienstverlening van gang tot gang in de praktijk niet de regel, als men de 

klanten op een menselijke wijze service wil geven.  Personen met ernstige mobiliteitsbeperkingen kan men 

niet zomaar overal tot net achter de voordeur achterlaten (woonblokken; grote woonzorgcentra ,huizen met 

veel trappen etc..).  De vervoerders merken hierbij op dat een (uitzondering)regeling die toelaat om overal zo 

dicht mogelijk bij het reisdoel te parkeren geen  overbodige luxe zou zijn. 

 

De compensatie beperkt zich enkel tot de ‘geladen kilometers’. Deze regeling houdt geen rekening met de 

vergoedingen die de vervoerder als werkgever  moet betalen voor verrichte manuren en  prestaties op zon en 

feestdagen.   Dit is tevens ook een probleem voor de bezetting van de centrale.  In de praktijk blijken 

mogelijkheden om gecombineerde ritten uit te voeren schaars te zijn.  Er wordt ook veel, ongecompenseerd, 

leeg gereden om tot bij de klanten te geraken.  Er wordt bij de compensering geen rekening gehouden met de 



 pagina 5 van 6 

levensduurte en de stijging van de prijzen en producten om de diensten te verlenen. De evolutie naar 

persoonsvolgende financiering  in plaats van financiering van instellingen en diensten bemoeilijkt ook het 

inleggen van goedkopere collectieve transportmogelijkheden. 

 

Aansluiting op andere vervoersmodi, zoals gewoon openbaar vervoer is moeilijk toepasbaar en gaat gepaard 

met veel wachten voor de klant.  Aangepast vervoer is niet te organiseren in een strak tijdsschema.  

Lijnbussen, haltes, treinen en stations zijn trouwens  niet toegankelijk genoeg.  Er moet nog te veel omgereden 

geworden om een toegankelijk parcours te vinden, met zelfde mogelijkheden qua veiligheids en zekerheid 

voor de gebruiker.  Momenteel is woon werkverkeer via  aangepast vervoer via de openbaredienstverlening   

blijkbaar complex vanwege het minder strakke tijdschema en er is niet overal evenveel aanbod. 

 

Het vervoer van rolstoelgebruikers is enkel toegelaten met  ankerpunten. Volgens de vervoerders zouden 

wagens met draaizetels  vaak even efficiënt zijn, maar dit is niet toegelaten.   De voertuigen moet uitgerust zijn 

met banden die aan weersomstandigheden aangepast zijn.  Het monteren van winterbanden is zeker voor de 

kleinere vervoerders een bijkomende investering.  Goedopere Allseasons banden zouden  een goed 

alternatief kunnen zijn, hetzij  exclusief te gebruiken in de “wintermaanden” of het gehele jaar door. 

 

Effectiviteit van de opleiding door de vervoerders is niet te meten en is momenteel niet vergelijkbaar 

 

 

Opmerkingen : 

 

 Indexering van de prijzen kan toegepast worden  zoals in het besluit van De Vlaamse regering is aangegeven: 

…”Art. 2. 

De bedragen, vermeld in dit besluit, worden ieder jaar in de maand januari geïndexeerd volgens de index van 

de consumptieprijzen op basis van de volgende formule : het bedrag wordt vermenigvuldigd met het indexcijfer 

van de maand november van het voorgaande jaar en gedeeld door het indexcijfer van de maand januari van 

het jaar 2014”… 

 

De Lijn probeert binnen haar mogelijkheden, de toegankelijkheid van haar dienstverlening zo groot mogelijk te 

maken en vindt ook dat er momenteel nog veel kan verbeterd worden.  In de toekomst is ook voorzien 

actiever  en breder te communiceren waar en wanneer de  toegankelijkheid gaat verbeterd worden of 

gerealiseerd is. 

 

In het besluit  wordt voor de voertuigen het gebruik van aangepaste banden aan de weersomstandigheden 

verplicht.  In de gespecialiseerde pers is er berichtgeving over vergelijkende testen tussen winterbanden en all

seasons.  De winterbanden scoren in extreme omstandigheden altijd beter dan de allseasons.  Allseasons zijn 

echter wel geschikt genoeg om in een Belgische winter te gebruiken.  Deze banden slijten vlugger als ze het 

gehele jaar door gebruikt worden, maar dat is toegestaan.  Het gebruik van zomerbanden gedurende het hele 

jaar is uitdrukkelijk verboden.  De dienstverplichting moet kunnen uitgevoerd worden in alle 

weeromstandigheden. 

 

 

De gebruikers 

 
Door de administratie is een steekproef gehouden bij klanten van de vervoerders van de 
openbaredienstverplichting.  Tijdens de kantooruren werden 26 klanten opgebeld, om naar hun mening te 
peilen over de dienstverlening via de openbare dienstverplichting. Mensen die een dagbesteding hebben of 
werken zijn helaas zo niet bereikt.   

 

Ander dan aangepast vervoer wordt maar heel matig gebruikt.  Indien men het zou doen, zou men zich eerder 

door een bekende , familie of vriend laten rijden.  Voor een verdere verplaatsing wordt dan in de eerste plaats 

aan de trein gedacht.  De ondervraagden gaven zelf aan niet sterk op de hoogte  te zijn van verschillende 

transportmogelijkheden, omdat ze deze niet gebruiken en er niet actief achter zoeken.  Er werd ook aangeven 
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dat als men zeer afhankelijk is van specifieke dienstverlening , men zeer onzeker is om beroep te doen op 

minder vertrouwde zaken.  

 

Het aangepast vervoer wordt in de eerste plaats gebruikt om naar verschillende zorgverstrekkers te rijden 

zoals de dokter of kine etc.  Op de tweede plaats komt het onderhouden van sociale contacten.  Op de derde 

plaats vrije tijdsbesteding. 

 

Het aangepast vervoer wordt door mensen met sterk beperkte mobiliteit doorgaans gebruikt voor korte 

afstanden tussen de 6km  en de 25 km, of bestemming en korter dan 6 km.  Het gebeurt wel eens dat er een 

andere klant mee rijdt.  Doorgaans is daar zeker geen bezwaar tegen,  tijdens het de korte ritjes gebeurt het 

echter nooit. De meeste klanten rijden doorgaans alleen. 

 

De 26 ondervraagden waren allen éénstemmig tevreden over de dienstverlening  op het vlak van snelheid en 

beschikbaarheid.  Lichte ontevredenheid  over te kort aan transportmogelijken tijdens het weekend zijn er wel.  

Vrije tijdsbesteding en cultuur tijdens de latere uren is niet evident met het aangepast vervoer. 

 

De ondervraagden waren éénstemmig overtuigd dat het aangepast vervoer van gang tot gang is.  Ze zijn allen 

ook overtuigd dat de centrale elke werkdag open is.  Niemand vindt dat de chauffeur van het transport zich 

louter beperkt tot ophalen of afzetten, deze helpt ter plekke steeds met een kleine dienst, zoals jas weg 

hangen of wat verder  op de goede weg te zetten in moeilijkere gebouwen. 

 

Men is maar matig overtuigd dat de centrale elke kalenderdag te bereiken is.  Nog minder is men overtuigd 

van de mogelijkheid dat men een rit deelt met een andere klant.   Aansluiting met trein tram en bus kan wel 

mogelijk zijn er is maar weinig enthousiasme over, dit wordt weinig gedaan. 

 

De gebruikers ervaren de prijs  voor de dienstverlening  die ze krijgen als redelijk.  Voor de meesten is het wel 

een belangrijke hap uit hun budget. 

 

Klachten hebben de gebruikers  tot nu toe kunnen regelen met vervoerder. 

 

Het vervoer wordt bij voorkeur besteld per telefoongesprek met GSM of telefoon.  Een bestelling of een 

maandschema  wordt wel eens er email doorgestuurd.  Toepassingen via smartphone zijn nog  niet 

doorgebroken. 

 

Het aangepast vervoer wordt zelden dagelijks gebruikt.  De helft van gebruikers gebruiken het een paar keer in 

de week.  De andere helft maar een paar keer in de maand.  Dit vanwege financiële overwegingen.  Er zijn ook 

gebruikers die het fysiek niet aankunnen om zich vaak te verplaatsen. 

 

 

6) Varia 

 

Er zijn geen varia aan het overleg voorgelegd. 
 

7) Varia 
 

De volgende vergadering is op maandag 24 september  2018 

 

 


