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Overeenkomst  MOW - VVSG voor werking van 
gemeentelijk ondersteuningsplatform 
Vervoerregiowerking 
 

 

Tussen 

 

Het Vlaamse Gewest, voor wie optreedt  

 

de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, 

Toerisme en Dierenwelzijn, Martelaarsplein 7, 1000 Brussel,  

hierna genoemd “het Vlaamse Gewest”; 

  

en  

 

de VVSG vzw, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, waarvan de zetel 

gevestigd is te 1030 Brussel, Paviljoenstraat 9, geldig vertegenwoordigd door mevrouw 

Mieck Vos, algemeen directeur, 

hierna genoemd “de VVSG”; 

 

 

Gelet op art. 31 uit de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 

 

Wordt overeengekomen wat volgt: 

 

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst 

De genoemde partijen beogen een gemeentelijk ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking 

op te zetten.  

Beide partijen wensen aan de hand van deze samenwerkingsovereenkomst afspraken te 

maken op het vlak van inhoud, organisatie, budget, timing die noodzakelijk zijn om te komen 

tot een goede samenwerking conform de beoogde ambitieuze doelstelling. 

 
Artikel 2: Doelstelling 

Het Vlaamse mobiliteitsbeleid introduceert de vervoerregiowerking als nieuwe vorm van 

interbestuurlijk overleg tussen de relevante (overheids)mobiliteitspartners. Binnen de 

vervoerregio’s, bestaande uit meerdere gemeenten en entiteiten van het beleidsdomein 
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Mobiliteit en Openbare Werken, wordt de afstemming op de regionale vervoersvraag bewaakt, 

op basis van de reële en potentiële vervoersstromen.  

 

De vervoerregio staat in voor de bottom-up bewaking, sturing en evaluatie van de 

basisbereikbaarheid van de regio. De vervoerregio geniet grote(re) vrijheid om de 

basisbereikbaarheid te regisseren. De vervoerregioraad is het overlegorgaan binnen de 

vervoerregio. 

 

De Vlaamse Regering besliste op 20 juli 2018 over de indeling van de Vlaamse gemeenten in 

15 vervoerregio’s. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, werd gelast de 

vervoerregioraden op te starten in de 15 afgebakende regio’s en de vervoerregiowerking als 

vernieuwende vorm van interbestuurlijke dialoog verder uit te rollen 

 

De ambitie ligt hoog en de wil bestaat bij lokale besturen om deze ambitie ook te realiseren in 

partnerschap. Toch zal hierbij extra versterking noodzakelijk zijn om deze competenties bij de 

lokale besturen te ontwikkelen en vanuit het theoretische en beleidsmatige concept een 

daadkrachtig werkend regionaal mobiliteitsbeleid te ontwikkelen.  

 

Deze samenwerking heeft als doel de gemeenten te ondersteunen bij de uitbouw van de 

vervoerregiowerking. Dit door het realiseren van een netwerkorganisatie over de lokale 

besturen heen vanuit een communicatieve en wervende aanpak, door het verzamelen en 

uitwisselen van kennis, praktijkervaringen, visies en voorbeeldprojecten betreffende de rol van 

en aanpak van gemeenten in de vervoerregio’s. Uitgangspunt is de nood van mandatarissen 

en medewerkers die actief zijn op lokaal niveau om bij deze nieuwe verantwoordelijkheid snel 

en agile te kunnen leren en handelen. 

 

Gemeenten krijgen bij de uitwerking van een regionale mobiliteitsplan veel input van experten 

(studiebureau, MOW, AWV, de Lijn,…). Waar nodig zullen de gemeenten ondersteund worden 

om deze expertise adequaat te hanteren en de repercussies te zien van voorstellen op hun 

eigen gemeente en op het geheel van de vervoerregio. Deze diverse expertise moet mee 

vertaald worden op maat van mandatarissen en medewerkers uit lokale besturen, in de 

richting van concrete innovatieve oplossingen die verdedigbaar zijn naar de burger.  

 

Werken op vervoerregioniveau is immers anders dan op gemeenteniveau. Soms is het belang 

op het ene niveau niet volledig gelijklopend met dat op het andere niveau. Op basis van de 

juiste informatie moeten er oplossingen komen die de belangen van beide niveaus zo veel 

mogelijk met elkaar verzoenen. Bovendien liggen oplossingen voor mobiliteitsproblemen vaak 

buiten de eigen gemeentegrenzen. Ook grootstedelijke problematieken hebben een 

gezamenlijke regionale aanpak nodig, met begrip voor wat langs verschillende kanten. 

 

Artikel 3: Opdrachten  

De ondertekenende partijen wensen een goede samenwerking en complementariteit tussen 

het aanbod van het gemeentelijk ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking en het 

departement MOW. 
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Er wordt door VVSG een jaarlijks actieplan opgemaakt in samenspraak met MOW. Het 

actieplan maakt de activiteiten en ondersteuning concreet en heeft betrekking op:  

• verduidelijken van de regelgeving basisbereikbaarheid t.a.v. gemeenten, door 

vormingsinitiatieven en door communicatie via de vertrouwde VVSG-kanalen; 

• organiseren van lerende netwerken op basis van netwerk lokale 

mobiliteitsmedewerkers en/of lokale mandatarissen bevoegd voor mobiliteit en dus 

gestructureerde uitwisseling tussen de gemeentelijke actoren van de verschillende 

vervoerregio’s in Vlaanderen, op politiek en op ambtelijk niveau; 

• de lessen die getrokken kunnen worden uit de pilootregio’s op een snelle en agile 

wijze communiceren t.a.v. de vervoerregio’s die nieuw opstarten en de voortdurende 

kennisuitwisseling via story telling en community building  

• uit alle vervoerregio’s en uit buitenland voorbeelden verzamelen, ter beschikking 

stellen en die kennis, praktijkervaringen, visies en voorbeeldprojecten uitwisselen  

• dynamiek opbouwen rond Vervoer op Maat. 

• gemeenten m.b.t. vervoerregio’s bijstaan in het zien van de opportuniteiten en tegelijk 

het ontwikkelen van een realistisch verwachtingspatroon t.a.v. basisbereikbaarheid 

in het algemeen en t.a.v. de inbreng van externe consultants, door o.m. te wijzen op 

het belang van een goede kennis op vervoerregioniveau van aantrekkingspolen, 

verplaatsingen en gebruikersgegevens, als basis voor een dialooggerichte opstelling; 

• mobiliteit vanuit een lokale en gebiedsgerichte bril integraal over de verschillende 

beleidsdomeinen heen benaderen; 

• zorgen voor feedback t.a.v. de Vlaamse Gewest m.b.t. eventuele door gemeenten 

ervaren lacunes, onderzoeksbehoeften (bv. technisch, beleidsgericht, marktgericht) en 

knelpunten in de nieuwe regelgeving en de eruit voortvloeiende beleidspraktijk; 

• gesprekspartner zijn voor andere actoren op algemeen Vlaams niveau; 

 

Concreet zal een en ander gestalte krijgen in onder meer volgende producten: 

• permanente advieslijn voor vragen 

• intensieve informatiesessies voor ambtenaren 

• aangepaste informatiesessies voor mandatarissen 

• netwerk/forum voor mandatarissen, netwerk/forum voor ambtenaren, over 

alle/meerdere vervoerregio’s heen, door fysieke bijeenkomsten en door een digitaal 

platform; 

• samenwerking voor breed toegankelijke praktijkendatabank  

• participatie in Vlaams, beleidssturend overleg met alle actoren, inzonderheid MOW 

 

Artikel 4: Organisatie 

4. 1 Inbedding van het platform 

Het gemeentelijk ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking krijgt een plaats binnen de 

diensten van de VVSG, in het bijzonder in nauwe verbondenheid met de stafmedewerker 

mobiliteit (en zijn netwerk mobiliteitsmedewerkers lokale besturen) en met het Fietsberaad 

Vlaanderen. Uiteraard spelen hierbij ook de vele andere beleidsdomeinen (bv. ruimtelijke 

ordening, steunpunt landelijke gemeenten, netwerk centrumsteden en grote steden) en 

onderlegde VVSG-medewerkers mee om een integrale benadering te kunnen verzekeren. Deze 
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verankering vanuit VVSG staat garant voor een vlotte werking met alle lokale besturen en lokale 

mandatarissen.  

De inbreng van de VVSG in deze overeenkomst heeft betrekking op: 

• De administratieve afhandeling van de personeelsadministratie (sociaal secretariaat, 

loonadministratie,…), de ondersteuning op het vlak van ICT en de huisvesting  

• Het gebruik van de VVSG-communicatiekanalen die zeer direct de lokale besturen 

(politici en medewerkers) bereiken, inclusief hun samenwerkingsverbanden; 

• De begeleiding in de realisatie van publicaties; 

• Toegang tot de invulling van het globale VVSG-opleidingsaanbod en de expertise over 

de organisatie van congressen; 

• De ondersteuning vanuit de VVSG-directie in de ontwikkeling van het gemeentelijk 

ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking; 

• De inhoudelijke inbreng van stafmedewerkers buiten het beleidsdomein mobiliteit, 

zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, wonen, klimaat- & milieubeleid, 

intergemeentelijke samenwerking, gezondheidsbeleid, ouderenzorg, politie, Europese 

samenwerking,...  

• Financiering van een deel van het gemeentelijk ondersteuningsplatform 

vervoersregiowerking 

 

4.2 Personeel 

Met het oog op de realisatie van de doelstellingen en het vervullen van de taakstelling werft de 

VVSG een stafmedewerker aan die de functie en de taken van coördinator van het Platform 

opneemt. 

De coördinator zal de brugfiguur zijn tussen lokale besturen en de verschillende geledingen 

van de Vlaamse overheid, zoals het departement MOW, De Lijn, BAM, DVW, De 

Werkvennootschap en AWV). 

 

De coördinator wordt bijgestaan door 1 voltijdse inhoudelijke medewerker die zich richt op het 

consequent en gestructureerd beheer van de verzamelde kennis en praktijken en de vertaling 

ervan naar brede communicatiekanalen. Hij/zij werkt aanvullend en ter ondersteuning van de 

coördinator. 

 

Beiden worden aangeworven door VVSG. 

De medewerkers beschikken over ervaring en kennis op het vlak van mobiliteit in combinatie 

met ervaring op lokaal niveau. Beiden zijn sterke netwerkers en goede communicatoren. Ze 

zijn oplossingsgericht en innovatief waardoor ze op een snelle en agile manier de verworven 

kennis op het terrein kunnen verbreden en vertalen naar de andere regio’s en deze informatie 

ook overbrengen op maat van mandatarissen en medewerkers. 

 

4.3 Aansturing van het platform 

Er wordt een coördinatieteam geïnstalleerd, samengesteld uit een vertegenwoordiger van 

VVSG, de coördinator van het platform, het departement MOW en het kabinet van de minister 

bevoegd voor Mobiliteit.  
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Het coördinatieteam staat in voor de inhoudelijke aansturing en komt minimaal driemaandelijks 

samen.  

 

De ondertekenaars hechten er belang aan dat Vlaanderen en de gemeenten ook op algemeen 

Vlaams vlak met het oog op de vervoerregiowerking onderling geregeld afstemmen, 

wederzijds noden vertolken en beluisteren, oplossingen zoeken, en een en ander doen 

doorstromen naar de eigen diensten of achterban. Deze afstemming zal gebeuren in de 

schoot van het coördinatieteam.  Dit overleg beoogt het bewaken van de complementariteit en 

synergie tussen het aanbod van het Platform en dat van het departement MOW.  

 

Artikel 5: Financiering 

De prestaties die het gemeentelijk ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking verricht in het 

kader van deze overeenkomst worden door het Vlaamse Gewest jaarlijks voor maximaal 

200.000 euro terugbetaald .  

 

De VVSG bezorgt jaarlijks volgende documenten aan het Vlaamse Gewest: 

• een omschrijving van de activiteiten die het komende jaar zullen worden uitgevoerd; 

• een actieplan waarin de bovengenoemde activiteiten over het jaar worden 

weergegeven; 

• de geraamde kosten en inkomsten. 

 

Naast het (driemaandelijkse) overleg binnen het coördinatieteam, rapporteert de coördinator 

jaarlijks aan het Vlaamse Gewest over de werking van het Platform en de realisatie van de 

beoogde doelstellingen. De rapportering over de werking gebeurt zowel functioneel, door 

middel van een inhoudelijke verantwoordingsnota, als financieel, door middel van een 

financieel verslag dat de verschillende kosten onderbouwt. Het vorderingsrapport zal de basis 

vormen voor de planningsdocumenten voor een volgend werkjaar. 

Artikel 6: Terugbetalingsregeling  

Een eerste schijf van 70% wordt uitbetaald uiterlijk 2 maanden na goedkeuring van de 

planningsdocumenten. Het saldo wordt uiterlijk 1 maand na goedkeuring van het 

vorderingsrapport uitbetaald. 

Artikel 7: Duur van de overeenkomst en evaluatie 

Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2021. 

 

Het Vlaamse Gewest kan de overeenkomst eerder opzeggen wanneer  

- de VVSG de in deze overeenkomst aangegane engagementen niet nagekomen is of, 

- het de activiteiten negatief evalueert 

Voorafgaand aan de opzegging moet het Vlaamse Gewest minstens één schriftelijke 

aanmaning versturen. In dat geval geldt een opzeggingstermijn van vier maanden. 

 

Vóór 1 september 2021 evalueren de ondertekenende partijen de resultaten van de 

overeenkomst en bespreken zij een eventuele hernieuwing of aanpassing ervan. 
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Artikel 8: Briefwisseling - contactpersonen voor elke partij 

Alle overleg, opvolging en verdere afspraken in verband met de samenwerking verlopen via 

ondervermelde contactpersonen. 

 

 

Voor het Vlaamse Gewest:  

 

Filip Boelaert, secretaris-generaal 

Koning Albert II-laan 20, bus 2 

1000 Brussel 

e-mail: filip.boelaert@mow.vlaanderen.be 
 
 

Voor de VVSG: 

 

Alex Verhoeven, directeur Omgeving 

Paviljoenstraat 9 

1030 Brussel 

email: alex.verhoeven@vvsg.be 

Artikel 9: Nietigheid 

De nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst beïnvloedt 

de geldigheid van de andere bepalingen niet.  

 

Elke bepaling die nietig of ongeldig verklaard is, zal worden beschouwd als weggelaten uit 

deze overeenkomst, zonder echter de andere bepalingen te beïnvloeden. Die bepalingen 

blijven van toepassing, tenzij  de nietig of ongeldig verklaarde bepaling(en) van wezenlijk 

belang is (zijn) voor het voorwerp van de overeenkomst.  

Artikel 10: Overmacht 

Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of slechte 

uitvoering van de verbintenissen wanneer deze te wijten zijn aan overmacht, onvoorziene 

omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil en de correcte uitvoering van de 

verbintenissen onmogelijk maakt. 

Artikel 11: Vertrouwelijkheid 

Vertrouwelijke informatie is technische, commerciële of organisatorische informatie over de 

ene partij die ter kennis werd gebracht aan de andere partij en in het algemeen, elke 

informatie van welke aard of vorm dan ook die werd verstrekt aan een partij met het oog op de 

uitvoering van deze overeenkomst. 

 

De partijen verbinden er zich toe dergelijke informatie niet te gebruiken, te reproduceren en te 

verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mondeling of schriftelijk, buiten het kader van de 

overeenkomst, tenzij voorafgaande schriftelijke toelating van de andere partij. 

mailto:filip.boelaert@mow.vlaanderen.be
mailto:alex.verhoeven@vvsg.be
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De partijen verbinden er zich eveneens toe alle nodige stappen te ondernemen om de 

naleving te verzekeren van deze verplichting tot vertrouwelijkheid door hun werknemers en 

medecontractanten die betrokken zijn bij of werden aangeworven voor de uitvoering van het 

contract en die directe kennis moeten hebben van deze inlichtingen.  Beide partijen blijven 

echter aansprakelijk tegenover elkaar voor elke inbreuk op de verplichting tot vertrouwelijkheid 

die in dit artikel wordt omschreven. 

 

 Die verplichting tot vertrouwelijkheid is niet van toepassing indien een partij het bewijs kan 

leveren dat die inlichtingen behoorden tot het openbaar domein, dat zij ze namelijk ofwel reeds 

kende, of ze rechtmatig had verworven uit andere bronnen. 

 

 De partijen verbinden er zich toe om, op eerste verzoek, alle exemplaren en alle kopieën van 

vertrouwelijke inlichtingen die hun werden verstrekt, terug te bezorgen of te vernietigen. 

Artikel 12: Betwistingen  

Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd door de Belgische wetgeving. 

Elk geschil of elke eis, voortvloeiend uit of in verband met de geldigheid, interpretatie, 

uitvoering of ontbinding van de overeenkomst zal worden behandeld voor de rechtbanken van 

Brussel.  

Bovendien zal voor elk geschil eerst getracht worden om het in der minne te regelen en zal er 

dus een verplichte verzoeningspoging voorafgaan aan elke mogelijke gerechtelijke beslechting 

van het geschil.   
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Opgemaakt te Brussel op ………………………………. in zoveel exemplaren als er partijen zijn. 

 

 

Elke partij verklaart een origineel exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Voor het Vlaamse Gewest, 

 

 

 

 

 

 

Minister Ben Weyts, Vlaams minister voor Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse 

Rand, Toerisme en Dierenwelzijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de VVSG  

 

 

 

 

 

 Mevrouw Mieck Vos, algemeen directeur  

 




