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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 

 

…”De minister stelt het model van aanvraagformulier vast. 

Artikel 9. (04/11/2013- ...) 

Per vervoersgebied, vermeld in de oproep tot kandidatuurstelling, wordt een lijst van kandidaat-

vervoerders opgesteld. Op de lijst van kandidaat-vervoerders wordt de rangschikking van de 

kandidaat-vervoerders bepaald aan de hand van een score die de kandidaat-vervoerders krijgen voor 

de volgende criteria : 

1° het gemiddelde tarief dat aan de gebruiker in een rolstoel zal worden aangerekend per gereden 

kilometer tot en met 25 kilometer; 

2° het gemiddeld tarief dat aan de gebruiker zonder rolstoel zal worden aangerekend per gereden 

kilometer tot en met 25 kilometer; 

3° het realistische percentage gebruikers met een rolstoel dat de kandidaat-vervoerder verwacht te 

zullen vervoeren; 

4° de kwaliteit van de dienstverlening. 

Voor het eerste lid, 1°, geeft het minimumtarief voor een gebruiker in een rolstoel, vermeld in artikel 

25, eerste lid, 1°, b), recht op 50 punten. Het maximumtarief resulteert in een score van 0 punten. De 

kandidaat-vervoerders krijgen een score pro rata van het gehanteerde tarief. 

Voor het eerste lid, 2°, geeft het minimumtarief voor een gebruiker zonder rolstoel, vermeld in artikel 

25, eerste lid, 2°, b), recht op 10 punten. Het maximumtarief resulteert in een score van 0 punten. De 

kandidaat-vervoerders krijgen een score pro rata van het gehanteerde tarief. 

Voor het percentage gebruikers met een rolstoel, vermeld in het eerste lid, 3°, bedraagt de 

maximumscore 20 punten. De kandidaat-vervoerders krijgen een score pro rata van het percentage 

gebruikers dat ze met een rolstoel vervoeren. 

Voor de kwaliteit van de dienstverlening, vermeld in het eerste lid, 4°, kan de kandidaat-vervoerder 

een maximumscore van 20 punten behalen. De kwaliteit van de dienstverlening wordt beoordeeld 

aan de hand van de volgende elementen : 

1° de tijdstippen waarop het vervoer wordt aangeboden boven op de minimale uren, vermeld in 

artikel 21; 

2° de extra openingstijden van de centrale, boven op de minimale openingstijden, vermeld in artikel 

22; 

3° het aantal uren opleiding, vermeld in artikel 24, dat de bestuurders hebben gevolgd of zullen 

volgen. 

 

De totale score van de kandidaat-vervoerder, die bestaat uit de optelsom van de punten die de 

kandidaat-vervoerder heeft behaald voor de criteria, vermeld in het eerste lid, bepaalt de volgorde 

van de kandidaat-vervoerders op de lijst van kandidaat-vervoerders. 
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Artikel 10. (04/11/2013- ...) 

§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 4 worden per vervoersgebied, achtereenvolgens op 

basis van het hoogste inwonersaantal, de best gerangschikte kandidaat-vervoerders geselecteerd om 

in de lijst met vervoerders te worden opgenomen.”… 

 


