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• Dhr. Herman Janssens (KVG vzw) 
• Dhr. Reinhart Niesten (VFG vzw) 
• Dhr. Eddy Gielis  (De Lijn) 
• Dhr. Michiel Vermesen (NMBS)  
 
Verontschuldigd : 

 
• Dhr.  Christian de Strycker(MIVB) 
• Dhr. Pierre Steenberghen (Directeur-generaal van GTL) 

 
 
 

voorzitter:     Dhr. Herman Janssens 

verslaggever: Dhr. Robert Peeters  

 

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

                       handicap of een ernstig beperkte mobiliteit’ jaarlijks overleg . 
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1) Agenda : 
 

• Update ontwikkelingen in het kader van de basisbereikbaarheid 
• Overzicht openbare dienstverplichting 2018 
• Varia 
• Volgende vergaderingen : 

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

Stand van zaken Basisbereikbaarheid  

– Eind 2020 moet de basisbereikbaarheid in heel Vlaanderen ingevoerd zijn.  Om de basisbereikbaarheid 
te realiseren is Vlaanderen recent opgedeeld in 15 vervoerregio's. De steden en gemeenten moeten zelf 
beslissen hoe ze de lokale noden opvangen.  Het beheer betreffende het vervoer op maat gaat over de 
inzet van onder meer belbussen, deelfietsen, taxicheques en het aangepast vervoer. De 
basisbereikbaarheid, waar onder ook het vervoer op maat, krijgt vorm via overleg in de 
vervoerregioraad tussen de burgemeesters, De Lijn, Vlaamse ambtenaren en betrokken stakeholders.  
De Vlaamse overheid verdeelt voortaan de inzet van het budget voor het vervoer op maat over de 15 
vervoerregio's.  
 

– Het vervoer op maat is vraagvolgend. Het speelt in op specifieke mobiliteitsvragen van personen die 
specifiek mobiliteitsbehoeften hebben. In eerste instantie bestaat het vervoer op maat uit het 
geoptimaliseerd aanbod van de bestaande belbusbediening aangevuld met het aanbod zoals het 
aangepast vervoer van deur tot deur. De vervoerregio beslist over inzet van de aanvullende  
vervoersvormen. 

 
– De mobiliteitscentrale moet het volledige aanbod voor het vervoer op maat samenbrengen, plannen en 

aan de reizigers factureren. Elke vervoerregio beheert een eigen tarievenopbouw.  Er wordt vanuit 
gegaan dat men rekening moet houden met marktconforme schommelingen.   
Het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid omschrijft de taak van de 
mobiliteitscentrale: 
…”Artikel 33. De Vlaamse Regering richt een mobiliteitscentrale op. 

 
De Mobiliteitscentrale is een orgaan dat: 

o 1) informatie verzamelt en verschaft over alle openbaarvervoerdiensten; 
o 2) vervoersvragen en mobiliteitsmogelijkheden van de gebruiker analyseert en 

desgevallend doorverwijst; 
o 3) vervoersaanvragen voor ritten verzamelt, efficiënt plant en vervolgens uitzet bij 

één of meerdere vervoerders of vervoersdiensten of via collectieve beschikbaar 
gestelde verplaatsingsmiddelen; 

o 4) ritprijzen factureert; 
o 5) klachten van gebruikers behandelt. 

 
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere taken en de werking van de Mobiliteitscentrale. 
De Vlaamse Regering kan de regels vastleggen om de continuïteit van de werking van de 
Mobiliteitscentrale te waarborgen.”… 
 

– Het decreet betreffende de basisbereikbaarheid is in juni 2019 in het staatsblad verschenen.  Het 
gebruikelijke schema, verschijnen van een decreet gekoppeld aan een aantal uitvoeringsbesluiten is 
niet gerealiseerd, vanwege een aantal logistieke problemen.  Als leidraad naar nog te verschijnen 
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uitvoeringsbesluiten, is er alvast de omzendbrief MOW 2019 01 betreffende de opstart en werking van 
de vervoerregio’s. Concreet is het nog wachten op de beslissingen van de huidige Vlaamse regering 
lopende zaken en de volgende nieuwe Vlaamse regering voor de goedkeuring van de verschillende 
uitvoeringsbesluiten in de tweede helft van 2019 en in de loop van 2020.   
 

– In de omzendbrief is voor Vlaanderen een financieringssysteem uitgewerkt voor diensten aangepast 
vervoer die instaan voor het vervoeren van personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit. 
Het vervoer op maat richt zich tot 2 types gebruikers: 

• de open gebruiker die over mogelijkheid beschikt om in collectieve systemen van halte tot halte 
  te reizen en deelsystemen te gebruiken. 
• de doelgroepen die gebruik kunnen maken van collectieve systemen met deur-deur/kamer-kamer 
   oplossingen op voorwaarde dat zij beschikken over een toegang tot het systeem. 

 
– De MORA adviseert dat de financiële verantwoordelijkheid voor het vervoer op maat niet alleen bij de 

lokale overheden mag liggen en pleit er voor om vanuit de Vlaamse overheid meer middelen vrij te 
maken om het vervoer op maat te ondersteunen. Binnen en over de grenzen van de vervoerregio’s 
moet worden ingezet op transparante en eenduidige tariefstructuren en -voorwaarden. 
 

– Om een gelijk speelveld te garanderen voor publieke en private MaaS-operatoren, adviseert de MORA 
om een onafhankelijke MaaS-regulator op te richten vóórdat de mobiliteitscentrale in werking treedt.  
Deze regulator moet in samenwerking met het (mobiliteits-) middenveld en andere relevante 
stakeholders zoals MaaS-platformen, technologiebedrijven, telecomoperatoren en dergelijken de 
spelregels voor een Vlaams MaaS ecosysteem bepalen en handhaven. 
 

– Voor de overgang van een werking in 27 toegewezen vervoersgebieden naar een dienstverlening voor 
aangepast vervoer van deur tot deur in de 15 vervoergerio’s in 2020 is een aanpassing noodzakelijk 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 tot wijziging van artikel 3 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de 
openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte 
mobiliteit teneinde de termijn van de openbaredienstverplichting maximaal af te stemmen op de 
invoering van de basisbereikbaarheid (B.S.26/10/2018).  Het departement mobiliteit  openbare werken 
is reeds met de aanvraag gestart, adviezen van de juridische dienst van MOW zijn reeds opgevraagd. 

 
–  In de aanloop naar de nieuwe regelgeving via het decreet van 29 maart 2019 betreffende het 

individueel bezoldigd personenvervoer , is op initiatief van de taxisector  ongerustheid geopperd, over 
de nieuwe strengere milieunormen waar de voertuigen moeten aan voldoen.  Het ontwerp van besluit 
van de Vlaamse regering, voorziet volgens hen momenteel geen haalbare overgangsmaatregelen om dit 
zonder sociale drama’s te realiseren.  De vervoerders die het aangepast vervoer verzorgen sluiten zich 
hierbij aan.  Hun diensten worden vaak verzorgt in relatief oudere voertuigen.  Momenteel heeft men 
geen middelen om in de voorziene tijdspanne het voertuigenpark aan te passen aan de strengere 
Europese richtlijnen.  Er wordt aangedrongen om een meer toepasbare regelgeving uit te werken in 
het Besluit van de Vlaamse regering.  Er wordt onderzocht via welke nieuwe consensus de 
vooropgestelde Europese normen behaald kunnen worden.  

 
  



 pagina 4 van 5 

3) Overzicht resultaten openbaredienstverplichting 2018 
 
Ritten :  

 
– Het volume van de dienstverlening van de erkende vervoerders zeer uiteenlopend.  In Oostende voerde 

men vorig jaar 2. 126 ritten uit, MOBAR in Gent verzorgde 42.190 ritten en de Antwerpse Rolkar 
verzorgde 21.169 ritten. In Oostende 2.348 en Waasland 2.670 ritten uit.  Er zijn momenteel vervoerders 
met uiteenlopende capaciteit aan de slag.  

 
– De vervoerders verzorgen zeer consequent een grote respons op de vraag van de klant.  Buiten het 

vervoergebied Brussel met 54 % en Lokeren met 77 %, blijven de ander vervoerders boven 85 % 
uitgevoerde ritten van het aantal gevraagde ritten.  Het lage cijfer van Brussel kan men trouwens niet 
als negatief resultaat beschouwen.  Men kampt daar met veel fout geplaatste aanvragen van mensen 
die niet in aanmerking komen voor aangepast sociaal vervoer van deur tot deur. 
 

Annuleringen  
 

– De annuleringen van de bestelde ritten bedragen 13 %.  Dit is vaak te wijten aan vergissingen van de 
klant, de weersomstandigheden en de gezondheidstoestand van de klant. 
 

Weigeringen 
 

– 7% van de klanten krijgt met een weigering van de vervoerder te maken.  Dit heeft voornamelijk te 
maken met logistieke problemen bij de vervoerder of onredelijke eisen van de klant. 
 
Aantal uitgevoerde ritten, opgesplitst per categorie van gebruiker. 

 
– Het aandeel van de rolstoelgebruikers is dit jaar opmerkelijk lager.  In de zomer van 2018 zijn er 

steekproeven door het departement uitgevoerd over de gebruikers zonder rolstoel.  De gebruikers 
zonder rolstoel zijn vaak hoogbejaarden, met een mentale problematiek, die geen openbaar vervoer 
kunnen gebruiken. 
 

Aantal klachten en doorverwijzingen 
 

– In 2018 zijn 94 klachten voldoende behandeld door de vervoerders.  Niemand heeft van de mogelijkheid 
moeten gebruik maken om tussenkomst van het overleg te vragen bij de klachtenbehandeling. 
 

– Dit jaar zijn in het totaal 160 aanvragen naar een ander vervoergebied doorverwezen. Dit is 0,056 % 
van de verwerking van de aanvragen.  De meeste doorverwijzing gebeurden in  Antwerpen (12) 
Brasschaat-Zoersel (80) Kortrijk (14) Leuven (35).  Voor de andere gebieden is dit een fenomeen dat 
zelden voorkomt.  

 
– Doorverwijzing naar een ander soort vervoer is dit jaar gebeurt voor 2526 aanvragen.  Dit is ongeveer 

1 % van de aanvragen.  De uitschieters zijn Kempen (1744), Halle-Vilvoorde (480),Antwerpen (56) 
Brasschaat Zoersel (39).  Voor de andere gebieden is dit een fenomeen dat zelden voorkomt of waar 
mogelijk het aantal niet altijd minutieus gerapporteerd wordt door de operatoren van de centrales die 
de oproepen verwerken. 
 

Software voor de facturatie 
 

– In 5 vervoersgebieden wordt geen specifieke software voor de taak gebruikt.  1 vervoerder beschikt 
over een eigen ontwikkeld programma. 
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Routeplanner gebruikt voor de berekening van de gereden kilometers 
 

– Het overgrote deel van de vervoerders (24) gebruiken Google, om de het traject te bepalen.  Open 
Street Map (1), VAB (1) en Route planner (1) zijn de overige systemen die gebruikt worden. 
 
Software om  voertuigen te traceren 
 

– 14 van de 27 vervoerders gebruiken dit soort software niet 
 
3) Varia 
 
Er zijn geen varia aan het overleg voorgelegd. 
 
4) Volgende vergaderingen : 
 
De volgende vergadering is gepland  
 
• Maandag 14 oktober 2019, 14 u tot 16 u 30  
         Zaal: Conscience - 0G01 - Aristoteles 

Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II Laan 15 
1210 Brussel 

 
Info parking etc : 

02 553 66 04 
02 553 66 09 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/hendrik-consciencegebouw 
 
Parkeren in Ferarris blijft mogelijk, wel op voorhand melden AUB 
 
02 553 78 44 

 
 
 
 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/hendrik-consciencegebouw

