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mow.vlaanderen.be 

 

VERSLAG  

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

Datum: Maandag 25 februari 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 
• Conflict DAV versus MAV in Vlaams-Brabant 
• Volgende vergadering: 

Maandag 24 juni 2019, 14 u tot 16 u 30 (Conscience) 
 
2) Conflict DAV versus MAV in Vlaams-Brabant 
 
De Mobiliteitscentrale aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking (MAV) voor Vlaams-

Brabant heeft een aantal drastische wijzigingen in de aansturing van het aangepast vervoer in de 

provincie Vlaamse-Brabant doorgevoerd.     

Om de rol van MAV- Vlaams-Brabant verder uit te bouwen is er besloten het luik gegarandeerde ritten een 

belangrijker aandeel van de dienstverlening te geven. Gegarandeerd vervoer was tot op heden een 

oplossing/ depannage/ aanvulling wanneer erkende Diensten Aangepast vervoer (DAV's) geen antwoord 

op vraag kunnen bieden. In dat geval biedt de MAV een antwoord zoals een taxi geschikt voor aangepast 

vervoer. Met een financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid blijft de prijs voor gebruiker 

gelijkaardig aan de prijs van de DAV's.  Voor de vaste gebruikers van de DAV blijft er zo naaste de 

dienstverlening van de DAV, waarbij men aangesloten is, altijd een alternatief om vervoerd te kunnen 

worden.  De DAV-klanten zijn gebruikers die uitsluitend gebruik maken van deur tot deur vervoer.  De 

dienstverlening van de MAV’s is gericht op alle gebruikers met mobiliteitsbeperking, die niet noodzakelijk 

altijd gebruik moeten maken deur tot deur vervoer. Met deze actie wil de MAV-Vlaams-Brabant, het 

bestellen en coördineren van alle vervoer voor personen met mobiliteitsproblemen enkel via hen laten 

uitvoeren.   

In de praktijk betekent dit: 

- De MAV neemt op eigen initiatief rol van Vlaamse Mobiliteitscentrale (die nog niet bestaat) op zich 
en communiceert aan de DAV-klanten dat alle bestellingen voortaan via de MAV-Vlaams Brabant 
moeten gebeuren. 

- Het tarief verlaagt van 65 cent/km (DAV-tarief) met een klant aan boord naar 50 cent/km (MAV-
tarief). 

- Deze beslissing is genomen op initiatief van de provinciale overheid,  
- Hierover was geen overleg met de DAV’s  
- Hierover was geen overleg met de Vlaamse overheid die de openbaredienstverplichting van DAV’s 

stuurt en de belangrijkste ondersteuner van de MAV’s is. 
- De DAV moet de tarieven en verplichtingen naleven die vastgelegd zijn bij aanvaarding van de 

openbaredienstverplichting, vastgelegd bij decreet en BVR. In opdracht van de Vlaamse overheid 
- MAV’s krijgen ondersteuning van de Vlaamse overheid.  Zij hebben coördinatieopdrachten maar 

hebben geen verplichtingen betreffende het bepalen van de tarieven 
 

 
De actie van de MAV heeft een contraproductief effect op dienstverlening van DAV’s in de provincie die 

aan (65 cent/km) hoger kilometertarief de openbare dienstverplichting uitvoeren in opdracht van de 

Vlaamse overheid.  De personen met ernstige mobiliteitsbeperkingen zullen uiteraard aan het nut van de 

duurdere dienstverlening van DAV twijfelen en meer beroep gaan doen op de MAV die claimt goedkoper 

vervoer te kunnen regelen.  Welke vervoerder die de MAV gaat voorstellen aan de klanten die deur aan 

deur vervoer nodig hebben, is voorlopig koffiedikkijken.  De MAV zou inderdaad de DAV’s ook tot de 

beschikbare vloot kunnen rekenen. 
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De MAV’s spreken van rolstoelvervoer aan 50 eurocent per kilometer, dat niet exclusief gericht is op deur 

tot deur vervoer.  In tegenstelling tot de DAV, zijn over de dienstverlening van de MAV niet op de hoogte 

dat er altijd deur aan deur vervoer mogelijk blijft voor de klanten.  

De meest opmerkelijke actie, die vragen oproept, is het plan van de provincie Vlaams-Brabant om een 

brief te richten aan alle gemeenten van de provincie met de vraag om het derdebetalersbedrag bestemt 

voor de DAV’s over te hevelen naar de MAV- Vlaams-Brabant.  Zodat zij deze bedragen ook in hun plaats 

gaan beheren. 

De DAV’s Halle-Vilvoorde en Leuven merken dat deze acties de werking belemmeren en dat dit zorgt voor 

het uitdrogen van hun middelen.  Zij vrezen dat dit uiteindelijk zal leiden tot een definitieve stopzetting 

van de vervoerders in de twee vervoersgebieden. 

Bemiddelen op Vlaams niveau is complex.  Beslissingen en autonomie van de provincie moeten 

gerespecteerd worden.   De opdracht van de pilootprojecten MAV’s, ondersteuning bieden om een 

klantvriendelijk dienstverlening uit te bouwen, wordt uitgevoerd.  In deze fase van ontwikkeling zijn er 

geen nadelige effecten voor de gebruiker.  Anderzijds moet er toch nagedacht worden over de lange 

termijneffecten van dit soort situaties.  Dit is alvast geen basis voor een goede samenwerking en 

verstandhouding tussen de vervoerders, actoren en MAV’s  die in Vlaanderen het vervoersaanbod zullen 

moeten sturen.  

3) STAVAZA Basisbereikbaarheid 
 

a) Hoorzitting basisbereikbaarheid   
 

Op 7 februari was er een toelichting in het Vlaams parlement over het ontwerp van decreet betreffende 

de basisbereikbaarheid van de Vlaamse Regering. 

Tot nader order is het officieel verslag van de Vlaamse raadsleden Mevr. Karin Brouwers en Dhr. Joris 

Vandenbroucke nog niet beschikbaar 

Het videoverslag kan men vinden op: 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1299064 

De hoorzitting ging door met  

- Dhr. Frank Van Thillo, secretaris Mobiliteitsraad van Vlaanderen (overleg werkgeversorganisaties, private 

vervoeraanbieders, openbaar vervoeraanbieders mobiliteitsverenigingen, provincies en 

mobiliteitsexperten) 

- Dhr. Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant namens Vereniging van de Vlaamse Provincies 

- Dhr. Roger Kesteloot, directeur-generaal VVM De Lijn 

- Mevr. Annelies Geelen en Mevr. Katty Stas, voorzitter en bestuurslid Overlegplatform Diensten Aangepast 

Vervoer vzw (vervoerders aangepast vervoer) 

- Dhr. Pierre Steenberghen, secretaris-generaal GTL-Taxi (exploitanten taxi en VVB) 

- Dhr.  Peter Meukens, TreinTramBus (gebruikers openbaar vervoer) 

  

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1299064
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b) Overeenkomst met VVSG 
 

Er is een overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

voor uitbouw van een gemeentelijk ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking. De bedoeling is tussen 

het vervoerregioniveau en gemeenteniveau te zorgen dat tegenwerkende factoren worden weggewerkt 

en opgelost.   

Vaak overstijgen de oplossingen voor mobiliteitsproblemen de gemeentegrenzen en hebben 

grootstedelijke problematieken soms een gezamenlijke regionale aanpak nodig.  Oplossingen kunnen er 

enkel komen als er begrip (draagvlak) is voor de situatie van de belanghebbenden.  Dit begrip kan er enkel 

komen als er correcte informatie uit een betrouwbare bron bestaat om een beeld te vormen  

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal in het kader van deze overeenkomst een intern 

platform opzetten voor de lokale mandatarissen en ambtenaren zodat informatie, vragen, nieuwe 

inzichten en goede praktijken zo snel mogelijk kan doorstromen binnen haar eigen netwerk en in relatie 

met het departement.  De werking van dit platform loopt tot eind 2021, deze kan eventueel verlengd 

worden, maar ook vroeger worden stopgezet. 

c) Vervoer op maat & MaaS 
 

Voor de uitrol van de basisbereikbaarheid was aanvankelijk geopteerd om aangepast vervoer te 

beschouwen als een “Mobility as a Service” onderdeel van het vervoer op maat: specifieke lokale 

vervoersnoden die geen oplossingen kunnen krijgen via de grotere netten en waar de verknopingspunten 

een dienstverlening moeten kunnen aanbieden. 

Voor de organisatie van openbaredienstverplichting via het decreet van 21 december 2012 tot 

compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een 

ernstig beperkte mobiliteit is er tot nader order beslist deze nog aan te houden in de 27 

vervoersgebieden. 

 
4) Varia 
 
Er zijn geen varia aan het overleg voorgelegd. 
 
5) Volgende vergadering: 
 
De volgende vergadering is gepland  
 
• • Volgende vergadering: 
 
Maandag 24 juni 2019, 14 u tot 16 u 30  ( Conscience) 
 
Conscience - 0G03 - René Descartes 
 
Hendrik Conscience gebouw  
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 
(recht tegenover het Ferrarisgebouw) 
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