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mow.vlaanderen.be 

VERSLAG  

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

datum:  Maandag  21 oktober 2019 

aanwezig:  

• Dhr. Jan Vermeulen (Vlotter vzw. / ODAV) 
• Dhr. Pierre Steenberghen (Directeur-generaal van GTL 
• Dhr. Eric Sempels  (MOW/Beleid) 
• Dhr. Robert Peeters (MOW/Beleid) 
• Dhr. Herman Janssens (KVG vzw) 
• Dhr. Eddy Gielis  (De Lijn) 
• Dhr. Michiel Vermesen (NMBS)  
 
Verontschuldigd : 

 
• Dhr.  Christian de Strycker(MIVB) 
• Mevr. Annelies Geelen (Voorzitter ODAV ) 
• Dhr. Reinhart Niesten (VFG vzw) 

 
 

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 . 

 

 

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

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 
• Behandeling klachten openbare dienstverplichting 2019 
• Varia 
• Volgende vergaderingen: 

Dinsdag 21-april 2020, 10 u tot 12 u 30  
 
 
2) Update ontwikkelingen in het kader van de basisbereikbaarheid 
 
– De initiële planning, invoering van de basisbereikbaarheid einde 2020 moet bijgestuurd worden. Deze 

maatregel ondersteund door de Secretarissen-generaal van het departement MOW en De Lijn, moet 
nog aan de huidige minister (Mevr. Peeters) en nieuwe Vlaamse regering voorgelegd worden  
 

–  Om de basisbereikbaarheid te realiseren is Vlaanderen reeds opgedeeld in 15 vervoerregio's.  Over 
concrete afronding van de vervoerplannen en oplossingen voor alle logistieke problemen is er nog 
geen consensus.  Ook over de uitrol betreffende het beheer betreffende het vervoer op maat en in 
bijzonder het aangepast vervoer is er een achterstand.   
 
Om dit volledig op punt te krijgen is er (minimum) een extra jaar nodig.  Ten gevolge hiervan zal de 
werking van de huidige openbaredienstverplichting met een extra jaar verlengd worden tot einde 2021. 
Momenteel is de verlenging  van de openbare dienstverplichting tot 2020 in behandeling.  Het ontwerp 
van het besluit van de Vlaamse regering moet nog een principiële goedkeuring krijgen van de nieuwe 
Vlaamse regering, om voorgelegd te worden aan de Raad van State.  Hierover zijn geen grote politieke 
disputen te verwachten, maar de nieuwe regering heeft een volle agenda die tegen het einde van het 
jaar moet afgewerkt geraken. 
 

– De bedoeling blijft om geheel over te schakelen op een vervoerssysteem opgebouwd uit 
marktconforme elementen, onderdelen die via open marktbevraging kunnen samengesteld worden.  
Dit is conform de Europese richtlijnen.  Voorlopig blijven minder marktconforme initiatieven zoals het 
compensatiedecreet en mobiliteitscentrales aangepast vervoer nog bestaan, bij wijze van overgang.  In 
2021 moeten de MAV’s, bedoeld als pilootprojecten alvast stoppen. 
 
 

2) Overzicht behandeling klachten 
 
– Iemand uit Limburg melde in augustus 2019 over een slechte verstandhouding bij ODAV tussen zijn 

vervoerder en wenste stappen te ondernemen.  De DAV kon op het gevraagde tijdstip geen diensten 
leveren, omdat alle wagens bezet waren.  De aangeboden oplossing om vrijwilligersvervoer te proberen 
was niet goed voor klager en de gewone taxi te duur.  Het ging over een verplaatsing in afgelegen 
beboste verkaveling te Limburg over een afstand van 2 km, tussen het rustoord van de moeder van de 
klant de klant en een restaurant verderop.  Tijdens de navraag door de administratie om de zaken 
voor te bereiden, heeft de vervoerder vooralsnog een oplossing gevonden voor deze persoon zodat het 
overleg niet diende tussen te komen. 

 
3) Varia 
 
– Voor enkele vervoerders dreigt de voortzetting van openbare dienstverlening onbetaalbaar te worden 

volgens ODAV. De sinds 2018 ongewijzigde jaarlijkse compensatiebudgetten zijn volgens ODAV 
ontoereikend om alle gevraagde ritten uit te voeren.   
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Het probleem gaat verder bekeken worden door de administratie.  Ieder dient er wel aan herinnerd te 
worden dat de engagementen genomen bij aanvang van de dienstplicht niet mogen gewijzigd worden. 
De tarieven liggen vast en mogen niet gewijzigd worden. Prijsverhogingen zijn alvast uitgesloten 
tijdens de periode dat men de openbaredienstverplichting mag uitvoeren.  Eén van de belangrijkste 
selectiecriteria dat keuze tot een vervoerder bepaalde, was de opgave van het meest gunstige tarief, 
dat binnen het kader van de het besluit van de Vlaamse regering was opgelegd.     

 
4) Volgende vergaderingen: 
 
De volgende vergadering is gepland  
 
• Dinsdag 21-april 2020, 10 u tot 12 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 is niet mogelijk ! 
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