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mow.vlaanderen.be 

 

VERSLAG  

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

datum:  Maandag 14 januari  2019 

aanwezig:  

• Mevr. Annelies Geelen (Voorzitter ODAV ) 
• Dhr. Eric Sempels  Vlaamse overheid  (MOW/Beleid) 
• Dhr. Robert Peeters (MOW/Beleid) 
• Dhr. Pierre Steenberghen (Directeur-generaal van GTL) 
• Dhr. Herman Janssens (KVG vzw) 
• Dhr. Eddy Gielis  (De Lijn) 
• Dhr. Michiel Vermesen (NMBS)  
 
Verontschuldigd : 

 
• Dhr. Reinhart Niesten (VFG vzw) 
• 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’ tussentijds overleg stand van zaken . 

 

 

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

Beleid 
Koning Albert II-laan 20, bus 2  
1000 BRUSSEL 
T 02 553 77 56 
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1) Agenda : 
 

• Update ontwikkelingen in het kader van de basisbereikbaarheid 
• Varia 
• Volgende vergaderingen : 

Maandag 25 februari 2019, 14 u tot 16 u 30  
 
2 ) Update ontwikkelingen in het kader van de basisbereikbaarheid 
 

Stand van zaken Januari 2018 uitrol  Basisbereikbaarheid  

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Met basisbereikbaarheid naar een 

efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoetkomt aan de globale en 

lokale vervoersvraag' goed. Na adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de Raad van State 

keurt ze definitief het ontwerp van decreet Basisbereikbaarheid goed. Het ontwerpdecreet wordt nu 

ingediend bij het Vlaams Parlement.  Als alles volgens planning verloopt is de voorzichtige prognose dat 

het decreet in april 2019 in het Staatsblad verschijnt. 

Het statuut van de vervoerregioraad en de aard van haar handelingen werd in het laatste advies van de 

Raad van State verduidelijkt.  De vervoerregioraad is het forum waar verschillende bestuurslagen 

samenwerken en overleg plegen over zaken i.v.m. mobiliteit. Vooreerst is het een “overlegorgaan”, 

multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend samengesteld. De vervoerregioraad beschikt niet over 

enige rechtspersoonlijkheid, maar bepaalt in onderlinge samenwerking en consensus. De 

rechtsbescherming blijft gegarandeerd, aangezien jurisdictioneel aanvechtbare beslissingen niet op niveau 

van de vervoerregioraad genomen worden. 

Bij gebrek aan consensus kan een escalatie procedure worden ingezet.  Om conflicten en beslissingshiaten 

te vermijden en op te lossen tussen de betrokken actoren gaat men op zoek naar het gepaste niveau 

waar een oplossing gevonden kan worden.  Het is de bedoeling om eenvoudig en snel met een gepaste 

oplossing te komen en logge procedures, de zogenaamde onproductieve rechtsvertragingen, te vermijden 

waar het kan.  De niveaus zijn: de beleidsafdelingen van de administratie (MOW), het kabinet, de minister 

en de Vlaamse regering. 

Het hele proces wordt geleid door het voorzitterschap, dat wordt opgenomen door de vertegenwoordiger 

van het Departement MOW – die geflankeerd wordt door een politieke vertegenwoordiger die 

voorgedragen wordt door de lokale besturen. Elke vervoerregio heeft een regiomanager vanuit het 

beleidsdomein, die fungeert als een permanent aanspreekpunt en een tussenpersoon die terugkoppelt 

naar het Vlaamse niveau. Het departement MOW zal elke vervoerregioraad coördineren.  Het departement 

belegt de vergaderingen, begeleidt studiebureaus, verzekert de beleidsfocus … 

 In de vervoerregioraad komen de belangrijkste stakeholders uit alle bestuursniveaus allemaal samen. Alle 

gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, meestal door de burgemeester of de schepen 

van Mobiliteit. Het Departement MOW vertegenwoordigt de Vlaamse Overheid, met ruggenspraak van het 
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Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn. Ook de NMBS, Infrabel, het Departement Omgeving, de 

Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer en de provincie participeren in de raad.  

De vervoerregioraad bepaalt het mobiliteitsbeleid in de hele vervoerregio.  Dit is niet beperkt tot het 

openbaar of het collectieve vervoer.   Zorg voor de voor-en natrajecten, de verknoping met (deel)fiets, 

(deel)auto, taxi en alle andere vervoersmodi is in feite nog belangrijker.  

De toepassing van de verschillende vormen van het vervoer op maat worden eveneens geregeld en beslist 

door de vervoerregioraad. Deze dient rekening te houden met de noden aan vervoer op maat. De 

verschillende types van vervoer op maat zullen gecoördineerd worden door de mobiliteitscentrales die 

het aanbod moeten coördineren voor het gehele Vlaamse gewest. 

De vervoerregioraad zal een mobiliteitsplan opstellen voor de hele regio en dat plan ook opvolgen en 

evalueren. Daarnaast zal de vervoerregioraad het vervoer op maat organiseren en andere strategische 

projecten adviseren en opvolgen.  

De mobiliteitsplanning gebeurt op de volgende niveaus : 

• Vlaanderen: een globaal mobiliteitsplan voor de regio 
• Vervoerregio’s: Tactische plannen voor lagen/ netten en bijbehorende infrastructuur 

▪ Tactische plannen voor te ondernemen acties en afstemming met andere 
betrokken regio’s 

• Gemeenten: optioneel, maar niet verplicht lokale vervoers- of mobiliteitsplannen, vooral belangrijk 
dat een duidelijke beleidsvisie voorbereid is om deel te nemen, aan de grotere plannen. 

Er moeten keuzes gemaakt worden over infrastructuur en ruimtelijk beleid:  

• Ontwikkeling van het bovenlokaal fietsnetwerk  

• Beleid voor de secundaire wegen 
• Organisatie regionale overstappunten/ dienstpunten/ mobipunten  

• Actuele categorisering van de wegen en de waterwegen 

Momenteel worden budgettair herschikkingen van bestaande structuren naar een dienstverlening in 

vervoersregio’s uitgevoerd: 

• De Lijn: planning van 5 Entiteiten beheer (provinciaal) en 13 vervoersgebieden naar dienstverlening 
in 15 regio’s 

• Aangepast vervoer: 27 vervoersgebieden naar een dienstverlening in 15 regio’s 

• Mobiliteit Centrales Aangepast Vervoer: dienstverlening 5 provincies naar 15 regio’s 

Inkantelen van  

• Shuttle dienst Werknemersvervoer Zeebrugge: APZI 

• Shuttle dienst Werknemersvervoer Gent: Max Mobiel 
• Shuttle diensten Werknemersvervoer Antwerpen: MSLO, I-bus en Havenbedrijf 
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3) Varia 
 
Er zijn geen varia aan het overleg voorgelegd. 
 
7) Volgende vergaderingen : 
 
De volgende vergaderingen zijn gepland  
 
• 
• Maandag 25 februari 2019, 14 u tot 16 u 30  
Zaal: Ferraris (gelijkvloers) - 00.G.74 
 
Telkens op het volgende adres:   
Vlaamse overheid/ Beleid 
Koning Albert II laan 20 bus 20 
1000 Brussel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


